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2. นายวรัฐ
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่
ตุลาคม 2559
มติ ทีป่ ระชุมให้แก้ไข ดังนี้
หน้า 4 บรรทัดที่ 13 ให้แก้ไขคาว่า ฝ่ายกายภาพ” เป็นคาว่า “งานบริหารงานทั่วไป”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนือง
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน และรายรับรายจ่ายจากการดาเนินงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการดาเนินงาน และรายรับรายจ่ายจากการดาเนินงาน กองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 โดยสรุปได้ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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-

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2558
รวมรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ
หักรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ
ยอดเงินคงเหลือ (ยกไปปีงบประมาณ 2560)

3,778,795.86
4,066,288.85
615,176.02
3,451,112.83

บาท
บาท
บาท
บาท

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.1 (ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความใน(ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมตามมติดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขเล็กน้อย ดังนี้
- หน้า 3 ข้อ 4.4.2.5 ให้ตัดคาว่า “ของ” ออก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รับรองผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ เสนอที่ ประชุ มเพื่อ พิจ ารณาให้ การรั บรองผลการศึ กษาของนัก ศึก ษาในรายวิ ชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่คณะเปิดสอน จานวน 133 วิชา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดซึ่งนาเสนอในที่ประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองผลการศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตามทีเ่ สนอ
3.2 รับรองผลการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชา 807 115 Basic Computer for Industrial Design
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2559 มีมติรับรองระดับผลการเรียน (เกรด) ในรายวิชา 807 115 Basic Computer for Industrial Design
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 นั้น เนื่องจากอาจารย์ประจาวิชามีความผิดพลาดในการกรอกรายละเอียด
คะแนนสะสมของนักศึกษาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาให้ ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 807 115 Basic Computer for
Industrial Design มีความผิดพลาด ดังนั้น เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์การคิดคะแนน อาจารย์ประจารายวิชา จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและดาเนินการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการ
ขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 807 115 Basic Computer for Industrial Design ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้พิจารณาดาเนินการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี
การขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 807 115 Basic Computer for Industrial Design ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 พบว่าการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใน
รายวิชาดังกล่าว อาจารย์ประจาวิชามีความผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดคะแนนสะสมของนักศึกษา จานวน 1 ราย ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดการกรอกคะแนนในส่วนของคะแนนสอบปลายภาค ในโปรแกรม Excel ที่อาจารย์ประจารายวิชาใช้ในการ
กรอกคะแนนเก็บและตัดเกรด เป็นผลให้การกรอกระดับคะแนน (เกรด) ในระบบตัดเกรดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความ
คลาดเคลื่อน จึงทาให้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 807 115 Basic Computer for Industrial Design ผิดพลาด ดังนั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การคิดคะแนน จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) สาหรั บนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
จานวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นางสาวนิลปัทม์ ภูสมศรี

รหัสประจาตัวนักศึกษา
583200060-2

เดิม
C

แก้ไขระดับคะแนน(เกรด)
B+

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) นักศึกษารายดังกล่าวตามที่เสนอ
3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า นายพีร์นิธิ อักษร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 32 ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้
ขอกาหนดตาแหน่งรายนี้แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ และทางคณะได้ดาเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.1.1 อดุลย์ อักษร และ ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (2550). การเปรียบเทียบการแอ่นตัวของสะพานคน
เดินข้ามจากไม้ไผ่ ระหว่างสะพานที่สร้างขึ้นจริงกับโมเดลทางคอมพิวเตอร์. วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปี 2550 เลขหน้า 34-43.
(อยู่ในฐานข้อมูล TCI)
2.1.2 พีร์นิธิ อักษร (2560). การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างสาหรับที่พักอาศัย
ทั่วไป. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม - เมษายน 2560 (รอตีพิมพ์) (อยู่ในฐานข้อมูล TCI)
2.2 บทความทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.2.1 พีร์นิธิ อักษร (2559). คานไม้อัดกาว สาหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาวในประเทศไทย. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม สิงหาคม ปี 2559 เลขหน้า 478-485 (อยู่ในฐานข้อมูล TCI)
โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2559 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติลับ
เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จานวน 6 รายชื่อ
3.4 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา 806 317 การออกแบบบ้าน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปิด
รายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่ ) โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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หลักสูตรฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 และคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จานวน 1 รายวิชา รายละเอียด ดังนี้
รหัสวิชา :
806 317
ภาษาไทย : การออกแบบบ้าน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : 3D home design with computer software
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
โดยมีรายละเอียดตาม แบบ มคอ. 3 ทีน่ าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เปิดรายวิชาเลือก(เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา 806 317 การออกแบบบ้าน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่างๆ
4.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
1. แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงาน
ด้านการบริหาร รอบประเมิน 1/2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ในรอบ
ประเมินที่ 1/2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในรอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็น
ธรรม จึงเสนอชื่อแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. ผู้รักษาการแทน หัวหน้าสานักงานคณบดี
3. หัวหน้างานทุกงาน
4. รองศาสตราจารย์กุลศรี ตั้งสกุล
(ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์ (ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
6. นายชวนะพล น่วมสวัสดิ์
(ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
7. นางสาวอรสา จุลมา
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
8. นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
9. นางกชามาส ทินราช
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
2. การรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัย โดยสานักงานประเมินประกันคุณภาพ ได้กาหนดให้คณะ/หน่วยงาน รายงานข้อตกลง
การปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป จากเดิมรายงานเป็นรูปเล่ม ให้รายงานในรูปแบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ https://e-sar.kku.ac.th ทั้งนี้ คณะ ได้บันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรมดังกล่าวครบทุกตัวชี้วัดแล้ว อย่างไรก็ตาม
โปรแกรมดังกล่าว ไม่ได้คานวณคะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมินให้ ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ จึงได้ทาการคานวณเอง
ในเบื้องต้น ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.166 คะแนน (เต็ม 5) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2559
1.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ได้ทาหนังสือถึง ราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยทางสานักราชเลขาได้ตอบหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบว่า ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งทรงกาหนดจะเสด็จพระราชดาเนิน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 109 คน ตามรายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี จานวน 109 คน แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ตามรายละเอียด ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 59 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 50 คน
โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง จานวน 104 คน
1.2 พระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559 แก่ คุณนิธิ สถาปิตานนท์
1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทูลเกล้าถวายของที่ระลึก เป็นภาพวาดสีน้า จานวน 4 รูปภาพ โดย
ผู้ทูลเกล้าถวายของที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
2. การจัดโครงการทบทวนความรู้สาหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะ เห็นสมควรให้มีการดาเนินงานทบทวนความรู้สาหรับการสอบขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนเพิ่มเติมความรู้ในวิชาที่ใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาต เป็นการเตรียม
ความพร้อม แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ โดยได้กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี จานวนผู้เข้าอบรม จานวน 41 คน รวมเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการอบรม
จานวนเงิน 22,900 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- ศิษย์เก่า จานวน 33 ราย
- ศิษย์ปัจจุบัน จานวน 2 คน
- บุคคลทั่วไป จานวน 6 ราย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบันลาแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาสถานีวิจัยแสงซินโครตรอนและสถานีวิจัยแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์
(BL1.1) – ย่านรังสีอินฟาเรด(BL4.1b) รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย นั้น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขึ้น จานวน 3 รอบ ได้แก่ วันที่ 17, 25
พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 23 ธันวาคม 2559
2. ขยายเวลาการยื่นขอรับทุนวิจัยสถาบัน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1872/2559) เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัย
สถาบัน ประจาปี 2560 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของหน่วยงาน เพื่อขอรับทุนตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประจาปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559 นั้น ทั้งนี้ ได้มีการขยายเวลาการรับสมัครดังกล่าว จนถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559
3. ปรับปรุงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์
ตามที่ได้ขอให้แต่ละหลักสูตรดาเนินการจัดส่งข้อมูลและคาอธิบายของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ นั้น มี
หลักสูตรที่จัดส่งข้อมูลในส่วนของหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษให้คณะทางานฯ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร และหลักสูตรการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์แต่ละท่านเพื่อให้สถาบันในต่างประเทศสามารถติดต่อประสานงานตามความเชี่ยวชาญที่ระบุไว้ได้สะดวกและรวดเร็ว
4. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /สถาบัน
ต่างประเทศ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ The Department of Architecture, Mandalay Technology
University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar
คณะกาหนดเดินทางร่วมลงนามเพื่อทาความข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The Department of
Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar ภายใต้โครงการ
เจรจาความร่ วมมือ ทางวิชาการและลงนามข้ อตกลงความร่ว มมือ กับ มหาวิ ทยาลัย /สถาบั นต่ างประเทศ (MOU) ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ The Department of Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The Republic
of The Union of Myanmar ในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2560 โดยผู้ร่วมเดินทางประกอบกด้วยผู้บริหารของคณะที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้แทนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดเตรียมข้อมูลและประเด็นแลกเปลี่ยนร่วมกัน เช่น การ
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการเชิญร่วมการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานในการประชุมโฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ในเดือน มิถุนายน 2560 เป็นต้น
5. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการฯของ
คณะ นั้น คณะฯ มีกาหนดการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับทราบรายละเอียดของศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการของสถาบันการศึกษาอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต
ในเดือน มกราคม 2560 ทั้งนี้ จะรายงานผลการศึกษาดูงานดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการประจา ครั้งถัดไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร AR 05
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยมีเนื้องาน ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องชั้น1 ทั้งหมด เปลี่ยนพื้น ประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน กั้นห้อง ต่อเติมห้องสโมสรนักศึกษา
2. ปรับปรุงห้องน้าใหม่ทั้งหมด 3 ชั้น
3. ปรับปรุงชั้น 3 ทั้งหมด เปลี่ยนพื้น ประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน กั้นห้อง
โดยอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาคาร AR 02 ทั้งนี้ ชั้น 1 ปรับเป็นห้องเขียนแบบแทนห้องเดิม
และได้ย้ายห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ไปยังอาคาร AR 03 ชั้น 2 แทน และชั้น 3 เดิมไม่มีการเรียนการสอน ใช้เป็นห้องกิจกรรมบาง
โอกาสเท่านั้น
2. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (AR 07)
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด 9 รายการ โดยมีเนื้องาน ดังนี้
1. งานรื้อถอนสกัดพื้นปูกระเบื้องภายใน ผนัง ประตู-หน้าต่าง ฝาภายในและภายนอกอาคาร ตาม
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รูปแบบและรายการ
2. งานปรับปรุงตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดานภายในภายนอก ประตู หน้าต่าง บันได ภายใน ภายนอก
อาคาร ตามรูปแบบและรายการ
3. งานปรับปรุงรื้อถอนเปลี่ยนแผ่นเชิงชาย ปันลม พร้อมโครงเคร่าไม้ของเดิม ครอบสัน ครอบข้าง ซ่อม
รางน้าฝนเหล็กทาสีกันสนิมใหม่
4. งานปรับปรุงปลายอกไก่ กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มิลลิเมตร ทั้งสองข้างตามรูปแบบและ
รายการ
5. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามรูปแบบและรายการ
6. งานปรับปรุงขูดลอกสีเก่าและทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง ด้วยสีอะคลิดแท้ 300% ตามรูปแบบและ
รายการ
7. งานปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้อง ครอบข้าง ครอบสัน หลังคา ตามรูปแบบและรายการ
8. งานติดตั้งแผงบังแดดบานเกล็ดติดตายอลูมิเนียมผนังกระจกด้านทิศตะวันตก
9. งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ด้านหน้า ด้านข้าง ทางเดินรอบอาคาร
โดยอาจส่งผลกระทบในส่วนห้องปฏิบัติงานราย อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร ทั้งนั้น ได้ย้ายห้องปฏิบัติไปยังห้อง Studio B1 แทน
ทัง้ นี้ ผู้รับเหมาจะเข้าดาเนนการปรับปรุงซ่อมแซมทั้ง 2 อาคาร ในวันที่ 15 มกราคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อคัดสรรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมทาง
วิชาการ
คณบดี แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคลากรคณะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคาสมุทร เพื่อเสนอ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพิจารณาคัดสรรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เนื่องจากมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามที่กาหนด (ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และสาเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก หรือศาสตราจารย์ ) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่คณะประสงค์จะเสนอชื่อฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอรายชื่อตามที่เสนอ
5.2 กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน-ปันรัก : เพื่อเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ” ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้ งว่า คณะฯ กาหนดโครงการ “แบ่งฝัน-ปันรัก : เพื่อเด็ก ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ” ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีกิจกรรมมอบสิ่งของที่จาเป็น ณ บ้านแคนทอง บ้านพักคนชรา และโรงเรียนคนตาบอด จึงแจ้ง
ที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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