รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2560
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
จันทะรี
ชาญนุวงศ์
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย

สันติเวส

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 กรอบคาของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่ว ยคณบดี ฝ่า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ งว่ า คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ได้ ป ระมาณการรายรับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 27,912,250.63 บาท โดยมีรายการที่มาจากประมาณการรับ 3 หมวดหลักดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิ จานวน 19,551,201 บาท (หลังจากหัก 15% แล้ว) โดยคานวณจากแผนรับ
นักศึกษา และจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับได้จริงใน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561
2. รายรับอื่นๆ จานวน 1,961,050 บาท โดยคานวณจาก ค่าดอกเบี้ยกองทุนสารอง ค่าปรับห้องสมุด ค่าเช่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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อาคารสถานที่ ค่าจาหน่ายหนังสือและตารา ค่าจาหน่ายใบสมัคร ทุนการศึกษา ประชุมสัมมนา ค่าบริการวิชาการ
3. รายรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 6,400,000 บาท โดยคานวณจาก งบเงินเดือน
ประจาของบุคลากรประเภทงบประมาณแผ่นดิน จานวน 3,000,000 บาท และงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร
จานวน 3,400,000 บาท
การประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประมาณการกรอบรายจ่าย จานวน 27,912,251
บาท โดยมีรายการที่มาจากประมาณการจ่าย 3 หมวดหลักดังนี้
1) บริหารส่วนกลาง จานวน 21,912,251 บาท โดยคิดจากรายจ่ายประจาของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
2) งบจัดการศึกษา จานวน 4,000,000 บาท โดยคิดจากรายจ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการในหลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 2,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณที่จะในการดาเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ ประจาปี 2561
ทั้งนี้ จานวนประมาณการรายจ่าย (27,912,251 บาท) เท่ากับ ประมาณการรายรับ (27,912,251 บาท)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
2.2 รับรองผลการศึกษา ภาคพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอถอนวาระ
2.3 เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจาปีงบประมาณ
2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ประจาปี 2560 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) สาหรับบุคลากรผู้สร้างผลงาน
เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกขน ตลอดจนบุคลากรที่ประสบ
ผลสาเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 ไม่เสนอชื่อ
2) กลุ่มที่ 2
2.1) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอชื่อ
- ผศ.นพดล ตั้งสกุล
3) กลุ่มที่ 3 ไม่เสนอชื่อ
4) กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจา ไม่เสนอชื่อ
2. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย
1) ด้านการบริหารดีเด่น สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง คณบดีหรือเทียบเท่า เสนอชื่อ
- รศ.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
2) ด้านการบริหารดีเด่น สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อานวยการ
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สานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานคณบดี หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบัน หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการสานัก หรือเทียบเท่า ไม่เสนอชื่อ
3) ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
3.1) ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดีเด่น ไม่เสนอชื่อ
3.2) ด้านการสนับสนุนการปฏิบัตงิ านภายนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม
3.2.1) กลุ่มบุคลากร เสนอชื่อ รศ.รวี หาญเผชิญ
3. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริการวิชาการ
1) บุคลากรประเภทวิชาการ ด้านการบริการวิชาการดีเด่น เสนอชื่อ รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2) บุคลากรประเภทสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการดีเด่น เสนอชื่อ นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
4. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต ไม่เสนอชื่อ
5. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย
1) รางวัลส่วนงานหรือศูนย์วิจัย ที่มีระบบการบริหารงานวิจัยดีเด่น ไม่เสนอชื่อ
2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ (ดาเนินการคัดเลือกโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี)
3) รางวัลนักวิจัยที่รุ่นใหม่ดีเด่น ไม่เสนอชื่อ
4) รางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาหรับบุคลากรประเภทวิชาการ เสนอชื่อ
- ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
5) รางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน ไม่เสนอชื่อ
2.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 8 (5) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470/2559) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล
หรือองค์กรทีก่ ระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์
ทองคา ประจาปี พ.ศ.2559 จานวนประเภทละ 1 รายชื่อ (โดยวิธีลับ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อโดยวิธีลับ
2.5 เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจาปี พ.ศ. 2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรใน
สั ง กั ด ที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ ด าเนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น และศิ ษ ย์ เ ก่ า เกี ย รติ ย ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์
เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมศิษย์
เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น และศิ ษ ย์ เ ก่ า เกี ย รติ ย ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ดังนี้
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1. ประธาน
2. คณะกรรมการตัวแทนจากคณาจารย์

ได้แก่
ได้แก่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. ผศ.นพดล ตั้งสกุล
2. นางสาวขวัญหทัย ธาดา
3. ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะกรรมการตัวแทนจากศิษย์เก่า(ภายนอกคณะ) ได้แก่ นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์
5. เลขานุการคณะกรรมการ
ได้แก่ นางสาวอรสา จุลมา
2.6 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ด้ ว ยทุ น โครงการพั ฒ นาก าลั งคนด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี ม นุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ทุ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกในประเทศ ส าหรั บ อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2556 และทุนส่วนตัว มีกาหนด 4 ปี 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2560 ขออนุ มัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึ กษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน 15 วัน เนื่องจากยังไม่สาเร็จ
การศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียน
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักชาวต่างชาติที่พานักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนขอบเขต โครงสร้าง
เนื้อหา และรูปแบบการเขียน (ภาษาอังกฤษ) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมีปัญหาสุขภาพ ต้องเข้ารับการผ่าตัด
ใหญ่และต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ ผศ.สิทธา กองสาสนะ ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 ได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดเวลาจบการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดด้วย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 9
เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน-แจ้งแนวทางและกาหนดการการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะ จัดกิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring ครั้งที่ 3 ในวัน
จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 อาคารสานักงานคณบดี โดยมี รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
คณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาหลัก และ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาร่วม โดยผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นาเสนอความก้าวหน้าของการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงกลไกการจัดทาแผนกลยุทธ์
2. โครงการปรับปรุงระบบงาน (สนับสนุน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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นอกจากนี้ ยังได้นาเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาใน
กิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring ครั้งที่ผ่านมา จากเดิม “Sustainable Faculty” เป็น “Devotion by Design” ซึ่ง
คณะที่ปรึกษาได้เห็นชอบกับวิสัยทัศน์ใหม่เนื่องจากมีความเป็นรูปธรรมและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ คณะที่
ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ ได้มีการหารือกันร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี และหัวหน้างาน
นโยบายและแผน เกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร โครงการปรับปรุงระบบงาน (สนับสนุน) ซึ่งเป็น
กา ร ทบ ทวนร ะ บ บ งา นเ ดิ ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ งโ ด ย พั ฒ นา ต่ อย อด ม า จ า กกา ร ศึ กษา ดู งา น ณ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม
2560 โดยที่ประชุมเห็นควรให้ทบทวนกระบวนงานความต้องการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการนาร่อง จากนั้น จะได้ปรับปรุง
ระบบงาน (สนับสนุน) อื่นๆ ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 แจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชียสถาปัตยกรรมควบคุมของ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกากับของสถาบันการศึกษา
ประธาน แจ้งว่า ตามที่สานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สถาบันการศึกษาของรัฐพิจารณาชะลอการรับ
งานในระหว่างรอคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา อันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนจากสมาชิกและสมาคมทางวิชาชีพวิศวกรรมว่า
สถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานในกากับของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากวิศวกร ได้รับบริการทางวิศวกรรมอันเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 นั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้พิจารณาข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิกดังกล่าวแล้ว โดยแนบ “บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกากับของสถาบันการศึกษา” แจ้งกลับไปยังนายกสภาวิศวกร โดยมี
ข้อสรุปในประเด็นที่ร้องเรียนปรากฏในหน้า 4 – 5 ใจความโดยสังเขปว่า “ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีกฏหมายจัดตั้งขึ้น
เป็นการเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน และมีอานาจหน้าที่ดาเนิการตามมที่กฏหมายจัดตั้งกาหนด
ไว้ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น การที่กฏหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้กาหนดวัตถุประสงค์ประการ
หนึ่งเพื่อให้บริการทางวิชาการหรือวิช าชีพแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงย่อมให้บริการทางวิชาการได้โดยไม่ต้องดาเนินการยื่น
ขอรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แม้ว่าการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวจะ
เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ตาม ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชัพขั้นสูงที่มีหลักสูตร
กาหนดไว้ในสาขาวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ ม จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.4.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการสัมมนากลุ่มวิจัยหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะจัดโครงการสัมมนากลุ่มวิจัยหลักสูตรคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ในระหว่ า งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน – วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมอินภาวา อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ขอให้ตัวแทนหลักสูตร หรือคณาจ ารย์ที่สนใจ
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. รายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้รั บงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2
โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ อาคาร AR 03 ห้อง 3101 ห้อง และ 3301 ห้อง 3302
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2,400,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 1,000,000 บาท
2. ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องน้าอาคาร AR 03 โดยสมาคมศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงานก้าวหน้าประมาณร้อยละ 25 ขณะนี้อยู่ระหว่างการฉาบผนัง และรอดาเนินการด้าน
วัสดุและครุภัณฑ์ ประมาณการแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2560
3. ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงอาคาร AR 05
ผลการดาเนินงานก้าวหน้าประมาณร้อยละ 95 โดยมีกาหนดส่งมอบงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
4. ประชุมคณะอนุก รรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อ มสีเขีย ว Green Campus (ชุดนโยบาย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มสี เ ขี ย ว Green Campus (ชุ ด นโยบาย)
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ก าหนดจัด การประชุ ม สั ญ จร ครั้ งที่ 1 ในวัน ที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. เป็ นต้ น ไป ณ อาคาร
เอนกประสงค์(สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. การจัดเก็บวัสดุของทุกสาขาวิชา
ฝ่ายอาคารและสถานที่ แจ้งให้ทุกสาขาวิชาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งฝ่ายอาคารและสถานที่ จะได้เข้าดาเนินการจัดเก็บตามระบบต่อไป
6. การอบรมการใช้ ชุดปฏิบัติการวิจัยและสารวจเมือง (อากาศยานไร้คนขับ)
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุดปฏิบัติการวิจัยและสารวจ
เมือง (อากาศยานไร้คนขับ) คณะ จึงกาหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในช่วงเดือน กันยายน 2560 วิทยากรโดย รศ.รวี
หาญเผชิญ ทั้งนี้ จะแจ้งกาหนดการให้บุคลากรทราบต่อไป
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy work place)
คณะ กาหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy work place) โดยการ
ออกกาลังกาย (โยคะ) ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – วันที่ 14 กันยายน 2560 โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สานักงาน
การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นผู้ฝึกสอนในโครงการดังกล่าว จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. แนวทางการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การสอบสั ม ภาษณ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1/2560 และได้ มี ม ติ ใ ห้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นคณะทางาน ในการวางแผนการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการดังกล่าว ในวั นที่ 15 มิถุ นายน 2560 โดยได้มี การส ารวจความคิดเห็ นเกี่ย วกับกรอบแนวคิด ในการสอบ
สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการพิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัด/ตัวแปร/ปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ จะ
นาเสนอความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 2/2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายผู้สอน ในรอบ ประเมินที่ 2/2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ดารงตาแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในรอบประเมินดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม จึงเสนอชื่อแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรสายผู้สอน
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน
ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการบริหาร รอบประเมิน 2/2560 ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. ผู้รักษาการแทน หัวหน้าสานักงานคณบดี
3. หัวหน้างานทุกงาน
4. รองศาสตราจารย์กุลศรี
ตั้งสกุล
(ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
5. นางสาวนิสรา
อารุณี
(ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
6. นายชวนะพล
น่วมสวัสดิ์
(ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน)
7. นางทัศวรรณ
ศราภัย
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
8. นางสาวหทัยรัตน์
วงศ์สุพรรณ
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
9. นางกาญจนา
จันทรสมบัติ
(ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน)
4.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่ขอเปิด
รายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. ภาษาไทย : การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ : Sustainable Low-income Community Housing Development
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.ดร.นยทัต ตันมิตร
2. ภาษาไทย : การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในงานสถาปัตยกรรม
ภาษาอังกฤษ : Physical Environmental Management in Architecture
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.ดร.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
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โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามแบบ มคอ.
3 ทั้ง 2 รายวิชาที่แนบมาพร้อมนี้
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา "การ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในงานสถาปัตยกรรม" โดยให้ปรับเป็นกรณีทั่วไปมากขึ้น ไม่ลงเป็นกรณีเฉพาะมากไป
4.3 กาหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งว่า ได้จั ดท าก าหนดการดาเนิ นการประเมิน คุณ ภาพภายในระดับ หลั กสู ตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี 3 หลักสูตรที่ได้รับการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการประเมินของมหาวิทยาลัย ได้แก่
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 สรุปจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาสรุปจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยสรุป ได้ดังนี้
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 68 คน
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
จานวน 100 คน
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 96 คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.5 สรุปข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ แจ้ งว่ า ฝ่า ยวิชาการ ได้ จัด ทาสรุ ปข้อ มูล การรั บบุค คลเข้ าศึก ษาในสถาบัน อุด มศึ กษา
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยสรุป ได้ดังนี้
รอบที่

วิธีการรับเข้า

การรับนักเรียนด้วย Portfolio โดย
ไม่มีการสอบข้อเขียน
การรับระบบโควตาที่มีการสอบ
รอบที่ 2
ข้อเขียนหรือปฏิบัติ (สทศ.จัดสอบ)
รอบที่ 1

สัดส่วน (%)
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

แผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบอุตสาหกรรม

0–5%

15

15

50 - 75 %

45

40

รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน

10 – 20 %

7

15

รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions)
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
รวมทั้งสิ้น

20 – 25 %

3
70

5
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.6 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ง ว่า ด้วยสานักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) ขอความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมจะได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยคานึงถึงคุณงาม
ความดีที่บุคคลนั้น ๆได้ปฏิบัติภารกิจและดาเนินวิถีชีวิตปกติ ผลงานนั้นเป็นไปเพื่อการเกิดแลกะการสร้านสันติภาพเพื่อปัจเจก
บุคคล องค์คณะบุคคลและสังคมโดยรวม ซึ่งมูลนิธิได้กาหนดคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
4.7 แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 - 2565
ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา รายงานแผนพั ฒ นาบุ ค ลการสายผู้ ส อน คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
4.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เลข
ประจาตาแหน่ง 1980 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณบดี (ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา) ได้รับการ
เรียกบัญชีอันดับสารอง ตามผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2228/2559) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจาตาแหน่ง 417 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยที่ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 8 กาหนดว่า “การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยต่างหน่วยงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะ หรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานของทั้งคณะ/หน่วยงานที่ให้ย้าย และคณะ/หน่วยงานที่รับย้าย ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
หรือโดยความเห็นชอบของอธิการบดี”
ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งพิเศษที่ 41/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มี
มติเห็นชอบให้รับย้ายและบรรจุ นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วันเริ่มปฏิบัติงานและรับย้าย : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2. รายละเอียดการบรรจุ : ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจาแหน่ง 417 อัตราเงินเดือนตามที่ได้รับปัจจุบัน
(23,980 บาท) สังกัดสานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ นางสาวชุดาภาฯ ได้ดาเนินการสรุปภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อส่งมอบต่อหัวหน้างานบริการการศึกษา เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์
วรรณ คลังแสง ตามที่เสนอ
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เลิกประชุมเวลา 16.00น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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