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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเล็กน้อย
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 รับรองรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ เสนอที่ ประชุ มเพื่อ พิจ ารณาให้ การรั บรองผลการศึ กษาของนัก ศึก ษาในรายวิ ชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่คณะเปิดสอน จาวน 128 รายวิชา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดซึ่งนาเสนอในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่างๆ แล้ว ตามที่เสนอ
2.2 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจาปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศ ตนเพื่อ
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจาปี 2560 โดยแบ่งกลุ่มการคัดเลือกเป็น 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลสาหรับบุคลากรตาแหน่งวิชาการ
2. รางวัลสาหรับบุคลากรตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หากพันกาหนดนี้แล้วจะถือว่าคณะ/
หน่วยงานไม่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ดังนี้
1. รางวัลสาหรับบุคลากรตาแหน่งวิชาการ เสนอชื่อ รศ.กุลธิดา ท้วมสุข
2. รางวัลสาหรับบุคลากรตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เสนอชื่อ นางกาญจนศรี
สิงห์ภู่
ทั้งนี้ มอบหมายให้ การเจ้าหน้าที่คณะ เป็นผู้ประสานขอข้อมูลจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และมอบหมายให้ ผศ.เขมโชต
ภู่ประเสริฐ เป็นผู้เขียนประวัติและจัดทาแบบฟอร์มเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามกาหนดดังกล่าวต่อไป
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 และทุนส่วนตัว มีกาหนด 4 ปี 11 เดือน 21 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ
สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาศึกษา
ทั้งสิ้น 5 ปี 5 เดือน 20 วัน เนื่องจากยังไม่สาเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (Course works) การ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination – QE) โดยผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า (comprehensive) การสอบ
ภาษาอังกฤษ และกาลังอยู่ในขั้นตอนการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ‘คุณจะไม่มีวันทางานเดียวดาย’ : “ความเป็นชุมชน”
ของกลุ่มคนทางานแบบไม่ติดที่ในวัฒนธรรมการทางานแบบ “พื้นที่ทางานร่วมกัน” (‘You’ll never work alone’ : “sense of
community” of mobile workers in working culture of “coworking space”) ทั้งนี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลภาคสนามส่วน
หนึ่ง พร้อมกับเขียน (ร่าง) ตัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาไปพร้อมกับปรับเปลี่ยนทฤษฎีและแนวความคิด ซึ่งต้องมีการ
ปรับแก้ไขขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาและรูปแบบการเขียนอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการสอบโครงร่าง อีกทั้งประสบ
ปัญหาเรื่องการหาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจากพัฒนาโครงร่างหัวข้อแรกกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งภายหลังได้ลาออกจากราชการและ
ย้ายไปพานักยังต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์และปรับแก้ไขแนวคิดตามคาแนะนาเพื่อพิจารณารับเป็นที่ปรึกษา
จากอาจารย์นอกวิทยาลัยอีกหลายท่าน ซึ่งทาให้ใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างมาก โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้ ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศเพื่ออยู่
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 ได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดเวลาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย
2.4 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 2237

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประธาน แจ้ งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ ง อาจารย์ จานวน 1 อัต รา เลขประจาตาแหน่ง 2237 และคณะกรรมการคั ดเลือ กฯ ตามคาสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 137/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้ดาเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แล้ว
ปรากฏว่า นางสาวมนต์ธิดา เลิศนิมานรดี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 7/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยครั้งนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง 2237 ตามที่เสนอ
2.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประธาน แจ้งว่า ด้วยมีพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 2 ราย แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก เพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และประสงค์จะขออนุญาตเข้าศึกษาเมื่อได้รับการคัดเลือก โดย
จะขออนุญาตลาศึกษาแบบเต็มเวลา ดังนี้
1. นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง ตาแหน่ง อาจารย์ ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ครั้งที่ เวียน
พิเศษ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แล้ว และได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา มา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.1 ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ขออนุญาตลาฯ ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ
แต่วันบรรจุ (ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560)
1.2 ขออนุญาตลาฯ เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2558 –
2562 ของคณะฯ ซึ่งคณะกาหนดสาขาวิชาที่จะให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (ต่างประเทศ)
2. นางสาวกิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย ตาแหน่ง อาจารย์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวั ฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม และการออกแบบ ซึ่ งได้ ผ่ านความเห็ นชอบจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบอุ ตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวั นที่ 23
พฤษภาคม 2560 แล้ว และได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1) ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ขออนุญาตลาฯ ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ
แต่วันบรรจุ (ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560)
2) ขออนุญาตลาฯ เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2558 –
2562 ของคณะฯ ซึ่ งคณะกาหนดสาขาวิชาที่จะให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ สาขาวิชา Communication Design
(ต่างประเทศ)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทั้ง 2 ราย
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2.6 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 2236 สังกัดสายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการสอน
เพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ซึ่งทางการเจ้าหน้าที่คณะ ได้
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติเข้าข่ายทีจ่ ะสามารถขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ และได้ผ่านการประเมินการสอนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03 จานวน 1 ชุด
2. ผลงานทางวิชาการ จานวน 6 ชุด ดังนี้
2.1 บทความวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
1) ชนัษฎา จุลลัษเฐียร. (2560). การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสาหรับการซักด้วยเครื่อง กลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560
(รอตีพิมพ์) (จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI- Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556-2558 =
0.2003 กลุ่มที่ 1)
2.2 บทความทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
1) ชนัษฎา จุลลัษเฐียร. (2560). ไหมแต้มหมี่: จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่ .
วารสารวิ ชาการศิ ล ปกรรมศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 เดื อ น มกราคม มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์) (จัดอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI- Thai Journal Impact Factors กลุ่มที่ 2)
โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 แล้ว จึง
เสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณา และขอความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มในการพิ จ ารณาเสนอชื่ อ กรรมการ ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิจ ากรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติลับ
เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จานวน 6 รายชื่อ (โดยวิธีลับ)
2.7 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมตั ิกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ให้แก่ทางคณะฯ ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 2 อัตรา ได้แก่ เลขประจาตาแหน่ง 5536 และ 5537
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 808/2560)) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1) กองแผนงาน จัดทาหนังสือแจ้งต่อส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อยืนยันการให้ใช้เลขประจาตาแหน่งตาม
ประกาศกรอบก่อนการดาเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกได้ ซึ่งทางคณะฯ ได้รับแจ้งแล้ว ดังนี้
- เลขประจาตาแหน่ง 5536 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
- เลขประจาตาแหน่ง 5537 สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
1.2) กรอบอัตราที่ได้รับ ให้สังกัดสานักงานอธิการบดี จะดาเนินการตัดโอนไปสังกัดส่วนงาน/หน่วยงาน
ภายหลังจากมีผผู้ ่านการสอบคัดเลือกและมารายงานตัวเพื่อปฏิบตั ิงานแล้ว
1.3) ดาเนินการรับผูม้ ีคณ
ุ วุฒิในสาขาวิชาใด ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการประจา
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ส่วนงาน/หน่วยงาน กาหนด และให้ดาเนินการรับบรรจุผู้มีคณ
ุ สมบัตภิ ายใน 1 ปี นับแต่ได้รับอนุมัติอัตรา (ภายในวันที่ 4 เมษายน
2561) ในกรณีไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ปรับเป็นอัตรากลางของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนก่อน
1.4) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้/ ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดินในชื่อตาแหน่งเดียวกัน และหน่วยงานเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัย ยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน
รายได้/ ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนัน้ ทันที
2. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ จานวน 2 อัตรา ได้แก่ เลขประจาตาแหน่ง 1956 และ 1957 (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 809/2560)) ซึ่งทางคณะฯ ได้รับแจ้งจากกองแผนงานแล้ว ดังนี้
- เลขประจาตาแหน่ง 1956 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
- เลขประจาตาแหน่ง 1957 สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1) การดาเนินการรับผู้มีคณ
ุ วุฒิในสาขาวิชาใด ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการประจา
ส่วนงาน/หน่วยงาน กาหนด
2.2) กรณีลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ในชื่อตาแหน่งเดียวกัน
และหน่วยงานเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัย ยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนั้นทันที
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณากาหนดสาขาวิชาในการประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่ได้รับ
การจัดสรรในครั้งนี้
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 2
อัตรา เลขประจาตาแหน่ง 5536 และ 5537 ดังนี้
1. เลขประจาตาแหน่ง 5536 เห็นชอบให้ รศ.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร และ ผศ.นพดล ตั้งสกุล เป็นผู้กาหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกัน
2. เลขประจาตาแหน่ง 5537 เห็นชอบให้ ประธานบริหารหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และอาจารย์ใน
หลักสูตรฯ เป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกัน
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และส่งไปยังการเจ้าหน้าที่คณะ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
2.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
สิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคา
พ.ศ.2560 เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2560 (โดยวิธีลับ ) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ตามกรอบ
คุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอก
ข้อมูลแบบฟอร์มตามที่กาหนด โดยสรุปให้มีความยาวไม่เกิน 5หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งแนบคาประกาศเกียรติคุณ จานวน 9 ชุด
นอกจากนี้ สามารถแนบเอกสารหรือสื่ อต่าง ๆ ที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ รศ.วิชิต คลังบุญครอง เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว โดย ผศ.สัญ
ชัย สันติเวส รับที่จะกรอกแบบเสนอชื่ อและจัดทาประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลดังกล่าว สาหรับใช้เสนอต่อทางมหาวิทยาลัย
ต่อไป
2.9 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคา มหาวิทยาลัยขอแก่น ประจาปี พ.ศ. 2560
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ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนม
ทองคา พ.ศ.2560 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคา ประจาปี พ.ศ. 2560 รวมแล้วไม่เกิน 3 รายชื่อ (โดย
วิธีลับ) จากกรณีบุคคล หรือกรณีบุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรณีนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้ ใน
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามที่กาหนด โดยสรุปให้มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ
A4 พร้อมทั้งแนบคาประกาศเกียรติ คุณ จานวน 9 ชุด นอกจากนี้ สามารถแนบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุน
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
2.10 ขอเชิญส่งอาจารย์และนิสติ /นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประธาน แจ้งว่า สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด โครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรม สีน้า “อาเซียน” โดยผ่านการจัด
กิจกรรม วาดภาพสีน้าสถาปัตยกรรม ซึ่งกาหนดจัดขึ้น ณ นครวัด สาธารณรัฐกัมพูชา ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้
จึงขอเชิญสถาบันส่งอาจารย์ จานวน 1 คน และนักศึกษา 1 คน เป็นผู้มีความสนใจด้านการวาดภาพสีน้า เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ
ร่วมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 27 สถาบัน ของสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันละ
10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับจากสถาบันต้น
สังกัดถึงด่านปอยเปต อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะ
เข้าร่วมโครงการฯ ให้ ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ เป็นผู้คัดเลือก
2.11 เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 23 พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทาคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น โดยส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ มอบหมายให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม พิจารณาดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้
2.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและขออนุมัติงบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
รองคณบดีฝ่ายบริห าร แจ้งว่า ด้วยสานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์ (ผ้าม่าน) จานวน 16 ชุด เป็นจานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้สาหรับตกแต่งปรับปรุง
สถานที่อาคาร AR03 โซน C ห้องเรียน C1, C2, C3 และ C4 ในการรับรองแขกที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮม
ภูมิ ครั้งที่ 3 “ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom to the Future” ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 และใช้สาหรับประกอบ
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กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ของคณะในภาพรวม ทั้งนี้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายจากงบประมาณ
เงินรายได้ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-งบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-งบลงทุน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและขออนุมัติ
งบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้
1. Paper Deployment 2016
ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีข้อตกลงเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Paper
Deployment 2016) โดยคิดสัดส่วนตามอัตรากาลังของบุคลากรสายผู้สอนของคณะ ที่ต้องมีผลงานตีพิมพ์ จานวน 11 ผลงาน โดย
ทางคณะฯ ได้ดาเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้ว จานวน 1 ผลงาน นั้น คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เสนอแนะให้มี
การเปลี่ยนวิสัยทัศน์คณะ และเน้นการให้การบริการวิชาการและสังคมมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
2. ติดตามโครงการวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่คงค้าง จานวน 1 โครงการ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทากระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกาหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือน
มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
2. ประมาณการงบประมาณเงินรายรับ-รายจ่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดทา ประมาณการงบประมาณเงินรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 โดย
สรุปได้ ดังนี้
1. ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 27,780,844 บาท โดยมีรายการที่มา
จากประมาณการรับ 3 หมวดหลัก โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิ จานวน 19,419,794 บาท (หลังจากหัก 15% แล้ว) โดยคานวณจาก
แผนรับนักศึกษาและจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับได้จริงในปีการศึกษา 2560/2 และ ปีการศึกษา 2561/1
2) รายรับอื่นๆ จานวน 1,961,050 บาท โดยคานวณจาก ค่าดอกเบี้ยกองทุนสารอง ค่าปรับห้องสมุด
ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าจาหน่ายหนังสือและตารา ค่าจาหน่ายใบสมัคร ทุนการศึกษา ประชุมสัมมนา ค่าบริการวิชาการ
3) รายรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 6,400,000 บาท โดยคานวณจาก
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งบเงินเดือนประจาของบุคลากรประเภทงบประมาณแผ่นดิน จานวน 3,000,000 บาท และงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
จัดสรร จานวน 3,400,000 บาท
2. การประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์รายรับเปรียบเทียบ
รายจ่ายย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2560 โดยจาแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประมาณการ
กรอบรายจ่ายไว้ จานวน 28,863,675 บาท โดยมีรายการที่มาจากประมาณการจ่าย 3 หมวดหลัก โดยสรุปได้ ดังนี้
1) บริหารส่วนกลาง จานวน 22,836,500 บาท โดยคิดจากรายจ่ายประจาของคณะในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
2) งบจัดการศึกษา จานวน 4,027,175 บาท โดย รายจ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการในหลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 2,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณที่จะในการดาเนิน
โครงการยุทธศาสตร์ ประจาปี 2561
ทั้งนี้ จานวนประมาณการรายจ่าย (28,863,675) มากว่า จานวนประมาณการรายรับ (27,780,844) ทา
ให้ติดลบจานวน -1,082,831.5 บาท
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์(สิม) AR 07
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(สิม) AR 07 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้มีการ
ตรวจรับและส่งมอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้จัดงานทาบุญ (ถวายเพล) อาคารอเนกประสงค์(สิม) AR 07 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 กาหนดให้หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนแล้วจะต้องดาเนินการปรับปรุงตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งไม่ เ กิ น 5 ปี จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เ สร็ จ และอนุ มั ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้หลักสูตรได้ใช้งานในปีที่ 6 สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรฯ และปฏิทินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จึงได้
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดยได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ครั้งที่ เวียน
พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (มคอ.2) จึงเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
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4.2 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะและหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการกากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 สานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้แจ้งแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะ
2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
3. รายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางจะสุ่มตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4. แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ปรับแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เนื่องจาก ระบบการสอบคัดเลือกที่ใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลายรูปแบบ มี
การจัดสอบหลายครั้ง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงได้พัฒนาระบบภายใต้หลักการสร้างความเท่าเทียมกันให้นักเรียนทุก
คน รวมทั้งนักเรียนจะต้องเรียนชั้น ม.6 ครบตามหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี
การศึก ษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย ที่ ประชุ มกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้กาหนดกรอบนโยบายในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
การรับ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5

รายละเอียด
การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
การรับระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ (สทศ.จัดสอบ)
การรับสมัครนักศึกษาตรงร่วมกัน
การรับสมัคร Admission
รับตรงอิสระ (เพื่อบริหารความเสี่ยงและเติมเต็มจานวนนักศึกษาให้ได้ตามแผน (จะมีหรือไม่มีก็
ได้)

สัดส่วน %
0–5
50 – 75
10 - 20
20 - 25
-

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทาสรุปแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี ดังนี้
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รอบที่

รอบที่ 1
รอบที่ 2

สัดส่วน (%)
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

วิธีการรับเข้า

การรับนักเรียนด้วย Portfolio โดยไม่มีการ
สอบข้อเขียน
การรับระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือ
ปฏิบัติ (สทศ.จัดสอบ)

แผนการรับเข้าศึกษา
2561
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ปีการศึกษา
สาขาวิชา
การออกแบบ
อุตสาหกรรม

0–5%

15

15

50 - 75 %

45

40

รอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน

10 – 20 %

7

15

รอบที่ 4
รอบที่ 5

ระบบกลาง (Admissions)
รับตรงอิสระ

20 – 25 %

3
-

5

70

75

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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