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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560
มติ ทีป่ ระชุมให้แก้ไข ดังนี้
หน้า 2 วาระที่ 3.7.2 ข้อ 2 ให้เพิ่มคาว่า “ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560”
หน้า 8 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขคาว่า “ร้านกาแฟ” เป็น “ร้านอาหารและเครื่องดื่ม”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า นางสาวสุภาพร อรรถโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 1451 ดารงตาแหน่ง อาจารย์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งรายนี้แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้
และทางคณะได้ดาเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณา ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 บทความทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.1.1 Supaporn Attakomol (2016). The Design of "Datton Sanla" Ceramic Miniatures
Inspired By Cultural Wisdom. Veridian E-Journal (International) Hunanities, Social Sciences and Art,
Silpakorn University, Volume 9 Number 5, July-December 2016 pp. 114-126. (อยู่ในฐานข้อมูล TCI –Thai
Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556-2558= 0.443)
2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานที่ได้รางวัล) จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.2.1 ผลงานการสร้างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา: เทคนิคการขึ้นรูปสู่การสร้างสรรค์
เอกลักษณ์เฉพาะ ได้รับรางวัล Emerging Designer of Ceramic Design 2007 โครงการ Designer of the year 2007 By
Silpakorn University ปี 2550 และ รางวัลดีเด่น ประเภทหัตถกรรมแบบไม่มีเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติลับ
เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชากร จานวน 7 รายชื่อ (โดยวิธีลับ)
2.2 (ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้
1. หน้า 1 ข้อ 4 โดยให้เรียงลาดับหน่วยงานแรก ดังนี้
- “มหาวิทยาลัย หมายถึง”
- “คณะ หมายถึง”
2. หน้า 3 ข้อ 6
- “ข้อ 6 ให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี
แหล่งที่มาของเงินกองทุน ดังนี”้ แก้ไขเป็น “ข้อ 6 แหล่งที่มาของเงินกองทุน ดังนี”้
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขออนุมัติออกประกาศใช้ต่อไป
2.3 (ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่าย
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ
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ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจาคณะเสนอแนะ และให้นาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
2.4 การเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ จากอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ขัน้ ตอน สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้ดาเนินการแจ้งมายังคณะฯ
ให้เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน รวมไม่เกิน 3 คน โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1. ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
วิชาการ
2. กรณี ที่ กลุ่ ม สาขาวิ ชาใดไม่มี อ าจารย์ ป ระจ าที่ มีต าแหน่ ง ทางวิ ชาการเป็น ศาสตราจารย์ หรือ มี แ ต่เ ป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติอื่นไม่ครบถ้วน หรือไม่ เป็นกรรมการ ให้ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์เป็นกรรมการตามข้อ 5 (6) ของ
ข้อบังคับได้
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 มีมติเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ จานวน 3
รายชื่อ ดังต่อไปนี้
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย
จากคณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา
จากคณะแพทยศาสตร์
จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ จากอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ตามรายชื่อที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่างๆ
3.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. สรุปผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจาปี 2559
ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดอบรมการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กส.) ประจาปี 2559 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น บัดนี้ การ
ดาเนินการสอบดังกล่าวได้ประกาศผลการสอบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ
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2. การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนบริจาคจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการทุนการศึกษาประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา จากเงินบริจาคศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 120,000 บาท โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวน 14 คน บัดนี้ ได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับ
ทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษา ออกเป็น 2 งวด และในงวดนี้ได้ดาเนินการ
จัดสรร จานวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และส่วนที่เหลือ จานวนเงิน 50,000 บาท จะพิจารณาจัดสรรใน
ต้นปีการศึกษา 2560 ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้กาหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เรียว
มูระตะ (Ryo Murata) อาจารย์ประจา สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
สอน และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับ Life Cycle Carbon Minus (LCCM) โดยมี
ผลงานทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติวิชาชีพมากมาย การนาประสบการณ์นี้มาบรรยายให้นักศึกษาและคณาจารย์จึงเป็นเสริม
ความรู้นอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ คณะฯ ได้เชิญคณาจารย์และ
นักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อาคาร AR 03 ตรวจรับงานแล้ว และได้ดาเนินการปรับผู้รับเหมา จานวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาท
ถ้วน) อาคารอเนกประสงค์ (AR 07) และ อาคาร AR 05 อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามรอบปกติ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 979 ดารงตาแหน่ง อาจารย์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่ งรายนี้ แ ล้ ว ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประเภทผลงานเข้ า ข่ า ยที่ ส ามารถจะขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ได้ และทางคณะได้ดาเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 บทความวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.1.1 รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา. (2560). การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์อีสานในการออกแบบตกแต่งภายใน
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ห้องอาหาร. วารสารศิลปกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม- มิถุนายน
2560 (รอตีพิมพ์) (อยู่ในฐานข้อมูลTCI- Thai Journal Impact Factors)
2.2 บทความทางวิชาการ
2.2.1 รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา. (2560). ดอกพะยอม : จากดอกไม้ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์สู่
การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ฉบับภาษาไทย) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม- เมษายน 2560 (รอตีพิมพ์) (อยู่ในฐานข้อมูล
TCI- Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556-2558 = 0.443)
โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ เวียนพิเศษ 2/2560 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แนบรูปเล่มการวิจัยที่สัมพันธ์กับผลงานทางวิชาการในข้อ 2.1.1 ที่ได้ระบุว่าเป็น
บทความวิจัยดังกล่าว อนึ่ง หากไม่สามารถแนบรูปเล่มดังกล่าวได้ ให้เปลี่ยนแปลงจาก "บทความวิจัย" เป็น "บทความทางวิชาการ"
แทนในหัวข้อ 2.1.1 และให้พิจารณาให้แน่ชัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ควรจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
ของผลงานทางวิชาการ ยกตัวอย่างสาหรับในกรณีนี้ เช่น "ประยุกต์ศิลป์" เป็นต้น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
4.2 ขอเชิญจัดประชุมและเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการอานวยการในการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย
ครั้งที่ 3 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0”
ประธาน แจ้งว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย
ครั้งที่ 3 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมและเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการ
อานวยการในการประชุมดังกล่าว โดยหากคณะ มีความประสงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมดังกล่าว คณะต้องส่ง
บทความวิชาการเพื่อร่วมนาเสนอด้วยอย่างน้อย 2 บทความ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0” และร่วมส่งบทความเพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว จานวน 5 บทความ ทั้งนี้
การส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อการส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 เตรียมปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานที่มารายรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1. จัดทาแผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ประมาณการงบที่ 37.82 ล้านบาท ได้จาก
1.1 ประมาณการรายรับ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
1.2 ประมาณการรายรับ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
1.3 ประมาณการรายรับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
โดยยังไม่มีตัวเลขจริงจากการรับจริง
2. เริ่มจัดทางบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ประมาณการงบที่ 36.34 ล้านบาท ได้จาก
2.1 รายรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
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2.2 ประมาณการรายรับ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
2.3 ประมาณการรายรับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
โดยใช้ตัวเลขจริงในบางส่วนที่ทราบคือ รายรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
3. ปรับแผนงบกลางปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 งบประมาณอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งได้
จาก รายรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 และ รายรับ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และรายรับ ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตัวเลขจริงที่แจ้งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ การปรับงบแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2560 จะนาเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีอาคาร ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประธาน แจ้งว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร กาหนดจัดโครงการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีอาคาร ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 –
8 มีนาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนของ
คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางเทคโนโลยีอาคารกับ Hong Kong Polytechnic University เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางเทคโนโลยีสาหรับบุคลากรสายผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตร ฯ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.5 ประชุมสภาสถาปนิก
ประธาน แจ้งว่า ด้วยสภาสถาปนิกได้ดาเนินการตัดทาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียน
สมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. .... (รวมถึงค่าธรรมเนียมในการับรองปริญญา
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร) และร่างข้อบังตับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ..... และกรรมการสภาสถาปนิกมีความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาสถาปัตยกรรม
ประเภทอื่น โดยเฉพาะการบริหารและอานวยการก่อสร้าง จึงจะขอความเห็นจากสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประเภทงานดังกล่าว ดังนั้น สภาสถาปนิกจึงขอเชิญคณบดีหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม
2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ทั้งนี้ ประธานติดภาระกิจในช่วงวัน เวลาดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
4.6 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้ ง ว่ า ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ ได้ เ ชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ ประธานติดภาระกิจในช่วงวัน เวลาดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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