รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผศ.ดร.สัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
ชาญนุวงศ์
ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
จรดอน

คณบดี
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์

จันทะรี

กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
หน้า 5 วาระที่ 4.2 ให้เพิ่มข้อความในสรุปมติที่ประชุม ดังนี้ “ทั้งนี้ การส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อการส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 : Wisdom to the
Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น ทุ น และการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการประจาคณะเสนอ และให้นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น
บัดนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดาเนินการดังกล่าวเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น ทุ น และการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และให้เสนอขออนุมัติออกประกาศใช้ต่อไป
2.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ด้วยผู้เสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นาง
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และแก้ไขสาขาวิชาที่เสนอขอ
จากเดิม “สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น “สาขาประยุกต์ศิลป์” เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการตามความเห็น
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่
น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธลี ับ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา จานวน 8 รายชื่อ (โดยวิธีลับ)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานรายจ่ายและการปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1. งบบริหารส่วนกลาง
2. งบจัดการศึกษา
3. โครงการตามแผนยุทศาสตร์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1+2+3)

งบประมาณ (บาท)
32,370,690
4,019,525
3,238,000
39,628,215

ใช้แล้ว (บาท)
19,664,471
1,624,348
887,361
22,176,181

ร้อยละที่ใช้ไป
61%
40%
27%
56%

คงเหลือ (บาท)
12,706,219
2,395,177
2,350,639
17,452,034

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติให้ปรับปรุงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. ให้ปรับปรุงงบประมาณจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี 2560 โดยปรับลดยอดงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ลง เป็นจานวนเงิน 625,000 บาท
2. เห็นชอบในหลักการ ในการปรับเพิ่มงบประมาณแก่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการที่ให้
เพิ่มเฉพาะในส่วนที่กระทบจากการเพิ่มจานวนนักศึกษาจริงๆ เท่านั้น และให้ทาการเปรียบเทียบจากกิจกรรมที่คล้ายกันของ
หลักสูตรอื่นด้วย ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายแผนคานวณตัวเลขที่เหมาะสมมาเสนออีกครั้ง
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3.2 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรสิทธิ์บ้านพักสวัสดิการบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย นายศิริวุฒิ รสหอม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ งานบริการ
การศึกษา สานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ จัดสรรสิทธิ์บ้านพักสวัสดิการบุคลากร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอันส่งผลกระทบต่อครอบครัว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดสรรสิทธิ์บ้านพักสวัสดิการได้ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีกาหนดระยะเวลา
อยู่อาศัยเป็นระยะเวลาจานวน 6 เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น หากมีความประสงค์ขอพักอาศัยต่อให้ยื่น
ความประสงค์ต่อคณะกรรมการประจาคณะเป็นคราวๆ ในทุก 6 เดือน
3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2083/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา ข้อ 5 กาหนดให้ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสสาขาวิชาและหลักสูตรในคณะ โดยให้
คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย นั้น ฝ่ายวิชาการ ได้
จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพี่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าว โดยผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัส
วิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.4 การขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) ในรายวิชาประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 806
451 Landscape Architecture Sec.01
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับรองระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 806 451 Landscape Architecture ประจาภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2559 นั้น แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนในรายวิชา ทาให้ระดับคะแนน (เกรด) มีความ
ผิดพลาด โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ตามคาสั่งคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ที่ 23/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ฯ ได้ดาเนินการประชุมเพื่อสอบหา
ข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ พบว่าการขอแก้ไขระดั บ
คะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกคะแนน และอาจารย์ผู้สอนขาดความรอบคอบในการ
ตรวจทานก่อนการส่งผลการเรียน ดังนั้น เพื่อให้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตาม
เกณฑ์การให้คะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนนในรายวิชาดังกล่าวจานวน 1 ราย ดังนี้
รหัสนักศึกษา
563200010-5

ชื่อ – สกุล
นายทินวัฒน์ รัตนขจรจิตต์

ระดับคะแนน(เดิม)
C+

ระดับคะแนนใหม่(แก้ไข
A

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) ในรายวิชาประจาภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชา 806 451 Landscape Architecture Sec.01 ของนักศึกษารายดังกล่าวได้ ตามที่เสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และการปฏิบัตติ ามข้อตกลงการ
ปฏิบัตริ าชการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้
กาหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้ลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอถอนวาระ โดยจะนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งถัดไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
4.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิตติบัตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้วย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด
งานวันนักกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบกิตติ
บัตรและเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น จานวน 211 ราย โดยมีรายชื่อนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล โดยสรุปได้ ดังนี้
1) รางวัลกัลปพฤกษ์ ด้านวิชาการ จานวน 1 ราย ได้แก่
- นางสาวดาริกา โคตรบรรเทา GPA 3.93
2) รางวัลกิตติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จานวน 1 ราย ได้แก่
- นายเสถียรพงษ์ จันทรลา ตาแหน่ง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
3) รางวัลกิตติบัตรแก่นายกสโมสรนักศึกษา จานวน 2 ราย ได้แก่
- นายพีรวัส แสงชาลี นายกสโมสรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- นายชเยศ ศรีแก้ว นายกสโมสรบัณฑิตวิทยาลัย (ศิษย์เก่าคณะฯ)
4) รางวัลกิตติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น จานวน 4 ราย ได้แก่
- นายปริญญา เนตรคา
- นางสาวอาทิมา ช่วยเรือง
- นางสาวกุลนิษฐ์ สังคะรักษ์
- นางสาววีรินทร์ สันติวรรักษ์
5) รางวัลกิตติบัตรนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
44 “สุรนารีเกมส์”
นายอภิวัฒน์ ช้างรบ เหรียญทองแดง นักกีฬาประเภท บริดจ์ ทีมทั่วไป
2. แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาในช่วงระหว่างการไว้ทุกข์
ตามที่อยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทาง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอความร่วมมือให้คณะต่างๆ งดกิจกรรมการรื่นเริงต่างๆ โดยได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง

หน้า 4

ดาเนินการออก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระหว่างการไว้ทุกข์
นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ยกร่างประกาศดังกล่าวแล้ว และให้การจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในดุลยพินิจของทางคณะต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางและหลั ก การบริ ห ารลู ก จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักการบริหารลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมติให้กอง
แผนงานดาเนินการชี้แจงแนวทางและหลักการการบริหารลูกจ้างมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้กับคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการบริหารลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไปด้วย นั้น คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยสรุปในหลักการเบื้องต้นได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจานวนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ซึ่ง
ไม่ได้บรรจุเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง อยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งเกิดปัญหาข้อตกลงการจ้างและภาระงานที่
ปฏิบัติจริงไม่ตรงกัน ซึ่งอาจนาไปสู่การฟ้องร้องในอนาคตได้หากมีการเลิกจ้าง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางและหลักการ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยการดาเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวโครงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่สมควรจะได้รับ และเพื่อเป็นการป้องกันการฟ้องร้องในอนาคตต่อไปด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2017 (4th Building
Technology Alliance Conference and Environment 2017)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
th
สิ่งแวดล้อม 2017 (4 Building Technology Alliance Conference and Environment 2017) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ
ได้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน
2. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้)
อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อจัดทาวารสารเฮือนเฮาฉบับพิเศษ เพื่อ เผยแพร่ผลงานของคณะด้านการ
บริการวิชาการหรืองานวิจัยที่โดดเด่นของปี 2559 หรือใกล้เคียง และดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลและออกแบบโปสเตอร์สาหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการประชุมวิชาการโฮมภูมิในเดือน มิถุนายน 2560
3.

วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Asia Design and
Research, Khon kaen University
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาวารสาร โดยใช้ชื่อว่า “วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Asia Design and
Research, Khon kaen University” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านการออกแบบเชิง
ประยุ กต์ ศิล ป์แ ก่ผู้ สนใจทั่ว ไป เพื่อ เป็ นแหล่ งแลกเปลี่ย นความรู้ ทางวิ ชาการและงานวิ จัย และเป็ นสื่ อกลางส าหรับ อาจารย์
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เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจได้นาบทความทางวิชาการมาเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในศาสตร์
ทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์ต่อไป
4. ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานเพื่อจัดประชุมร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน และการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะการบูรณาการข้ามสาขาภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาล โดยเบื้องต้นคณะฯ ได้เชิญ
คณาจารย์ที่ มีผลงานทางด้า นการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการสร้ างสรรค์น วัต กรรมต่า งๆ ที่ เกี่ย วข้อง ประชุมเพื่ อร่ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. สรุปแผนการและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาสรุปแผนการและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยสรุป ได้ดังนี้
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 32 คน
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
จานวน 100 คน
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 48 คน
ทั้งนี้ เป็นการสรุปจานวนฯ ที่ยังไม่ได้ทาการจัดสอบครบทุกวิธีการรับเข้า จึงจะได้มีการนาเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประธาน แจ้งว่า ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้หมดวาระลงใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะเสนอรายชื่อและกรอกประวัติ
ผู้แทนของสถาบันหรืองค์กร เพื่อดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุ ณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่หมดวาระไป ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องยินยอมเข้ารับการสรรหา โดยมีเอกสารลงลายมือชื่อพร้อมแนวประวัติผลงาน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอรายชื่อเพื่อสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
2. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
3. รศ.ดร.รวี
หาญเผชิญ
โดยได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ประสานกับผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต่อไป
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5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ แผน
ก แบบ ก 2 จานวน 1 ราย ได้ยื่นคาขอสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา
สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นายจักรรัฐ ผาลา

รหัสนักศึกษา
555200004-3

GPA
3.94

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษารายดังกล่าวได้ ตามที่เสนอ
5.3 สรุปมตินอกวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ มีเ รื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอ
มติจากคณะกรรมการประจาคณะฯ จานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ การดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560)
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.55 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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