รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
7. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
วีระทวีมาศ
จันทะรี
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
ตั้งสกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ.
2560
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับคณะ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูส้ มควรได้รับรางวัลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประเภทรางวัล
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ไม่เสนอชือ่
2. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ
1. ด้านวิชาการ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์
ทองคาสมุทร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
2. ด้านวิชาชีพ
1) นายพลัช
ไพนุพงศ์
2) นายณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอลดอัตราการจ่ายค่าบารุงแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้งว่า ตาม ประกาศฉบับที่ 2065/2556 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าดาเนินงานตามโครงการแก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 4 ได้กาหนดให้หัวหน้าโครงการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าดาเนินงานตาม
โครงการแก่ผู้ปฏิบตั ิงานไม่เกิน ร้อยละ 85 ของวงเงินที่ได้รับสนับสนุน และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 900/2546 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ
และการวิจัย ข้อ 5 กาหนดให้เป็นค่าตอบแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 5 นั้น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1755/2559) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การเรี ย กเก็ บ และจั ด สรรค่ า บ ารุ ง มหาวิ ท ยาลั ย จากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและการวิ จั ย ข้ อ 2 ให้ ย กเลิ ก ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 900/2546) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบารุงมหาวิทยาลัยจากการ
ให้บริการวิชาการและการวิจัย และบรรดาประกาศ คาสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
และข้อ 6 ได้กาหนดให้หัวหน้าโครงการต้องตั้งงบประมาณอย่างต่าร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการซึ่งไม่รวมค่าครุภัณฑ์หรือ
ทุนการศึกษาหรือดูงาน เพื่อเป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ดั งนั้ น จึ ง มี ผ ลให้ ปั จ จุ บั น หั ว หน้ า โครงการต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนสถาบั น ในส่ ว นของคณะร้ อ ยละ 10 และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดาเนินโครงการ
ในการนี้ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่จะดาเนินการในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการปรับลดค่าตอบแทนสถาบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าตอบแทนสถาบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากร้อยละ
10 เป็นร้อยละ 5 ได้ตามที่เสนอ
3.2 ขอเปลี่ยนชื่อ วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)
ผศ.ทรงยศ วีระทวีม าศ กรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ และบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการประจา
คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิชาการ ตีพิมพ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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เผยแพร่ผลงาน ในด้านสถาปัตยกรรมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น ขณะนี้วารสารอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ในการนา
วารสารเข้าสู่ฐานวารสารนานาชาติ และเพื่ อให้ วารสารวิชาการฯ ดังกล่าว มีค วามเป็ นสากล และมีความชัด เจนด้านเนื้ อหา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมากขึ้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการฯ ดังนี้
เดิม : “สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)”
เป็น : “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)”
โดยจะเริ่มใช้ใน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป โดยยังคงเลขมาตรฐานสากลประจาวารสารเดิม
(International Standard Serial Number)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการ ได้ตามที่เสนอ
3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและขออนุมัติงบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากจาเป็นต้องใช้
งานครุภัณฑ์ สาหรับการบริการและทดแทนครุภัณฑ์ที่ชารุด เพื่อใช้ในการอานวยความสะดวก และบริหารจัดการความปลอดภัยใน
คณะ ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอให้คณะฯ จัดซื้อใน 6 รายการ ได้แก่
ลาดับ
1

2

3
4
5
6
7

รายการ
จานวน
งานจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบเครื่ อ งเสี ย ง
ประจาอาคาร
1
 อาคารอเนกประสงค์ AR07

ราคา

ความจาเป็น

268,000

อาคาร AR07 (สิ ม ) ได้ ถู ก ใช้ ง านแ ละปรั บ ปรุ ง เป็ น อาคาร
อเนกประสงค์และประชุม ในงานพิธีการสาคัญ ต่างๆ ของคณะ
และการต้อนรับบุคคล และคณะกรรมการสาคัญต่างๆ แต่ยังไม่มี
ระบบเครื่องเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปัจจุบันใช้เครื่อง
เสียงแบบชั่วคราวที่โยกย้ายจากงานโสต และมีการเดินระบบแบบ
ชั่วคราวซึ่งไม่มีความสวยงามเหมาะสม
อาคาร AR-05 เป็นห้องบรรยาย

 อาคาร AR-05
งานติ ด ตั้ ง ผ้ า ม่ า น ห้ อ งบรรยาย อาคาร
AR-05

1

24,000

1

165,000

เครื่องฉายภาพประจาอาคาร AR-05
งานติ ด ตั้ ง มุ้ ง ลวด ห้ อ งสโมสรนั ก ศึ ก ษา
อาคาร AR-05
ระบบกล้องวงจรปิด 1
ระบบกล้องวงจรปิด 2
รถเข็นวีลแชร์
รวม

2
1

80,000
13,000

1
1
2

40,000 ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชารุด
48,000 ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชารุด
14,000 เพื่อให้บริการผู้พิการ
652,000

อาคาร AR-05 เป็ น ห้ อ งบรรยาย ยั งขาดผ้ า ม่ า น เพื่ อ ให้ ห้ อ ง
สามารถควบคุมให้เหมาะสมในการบรรยาย การประชุมสัมมนา
ต่างๆ

ทั้งนี้ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ สาหรับในส่วนของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมอบอานาจให้ คณบดี เป็น ผู้มีอานาจอนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายในแผนงานผลผลิ ต เดี ยวกัน ตามวงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัด สรร นั้น ดั งนั้ น จึงขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-1208 วัสดุสานักงาน แผนซ่อมบารุงครุภัณฑ์การเรียนการสอนและเครื่องวิจัย จานวนเงิน
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-งบลงทุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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2. และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป- 1602 สัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 จานวนเงิน 152,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นสองบาทถ้วน) เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-งบลงทุน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและอนุมัติงบประมาณ
ในการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ตัดงบในลาดับที่ 7 รถเข็นวีลแชร์ออก
3.4 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จานวน 2 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งงานบริการการศึกษา
ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัว
นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
ลาดับ
1

รหัสนักศึกษา
553200084-5

ชื่อนักศึกษา
นางสาวสโรชา แซ่ลี้

GPA
3.13

2

553200120-7

นางสาวมุขสุดา พลอยประเสริฐ

2.53

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษารายดังกล่าว ตามที่เสนอ
3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ได้มี ม ติรับ รองผลการศึ กษา ภาคปลาย ปี ก ารศึก ษา 2559 ในรายวิ ชา 806 211 General English for
Designer 3 (3-0-6) Sec.02 ราย นางสาวปัณณรส ปรางค์สมบัติ เป็นสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาป่วยเป็นกรวยไตอักเสบ
ส่งผลให้ปฎิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ (รายละเอียดตามใบรับรองแพทย์) นั้น
บัดนี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ของรายวิชาดังกล่าวแล้ว จึงใคร่ขอเปลี่ยนสัญ ลักษณ์ I เป็นระดับ
คะแนน ดังรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นางสาวปัณณรส ปรางค์สมบัติ

รหัสนักศึกษา
583200142-0

ขอแก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น เกรด
B

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน(เกรด) ของนกศึกษารายดังกล่าว
ตามที่เสนอ
3.6 การพิจารณาภาระงานการสอนในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
ได้มีการพิจารณา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 และที่ประชุมได้พิจารณาแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 1 ประวัติและผลงาน ในข้อ 3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ข้อ 3.1 งานสอน (ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้พิจารณาภาระงานด้านงานสอน โดย จานวนรายวิชา ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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และภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ของทางมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจารอบประเมิน 2/2560 (1
ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ประธาน รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจารอบประเมิน
2/2560 (1 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
4.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. แนวปฏิบัติสาหรับหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก
รอบ 5 ปี ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดทุก 5 ปี ให้นับตามปี พ.ศ. ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอบ เช่น หลักสูตรที่ขออนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2555 จะครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ในปี พ.ศ. 2561
2. หลั กสู ต รที่ ผ่า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต รแล้ วและอยู่ ระหว่างขั้ น ตอนการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ทันในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้ดาเนินการเสนอหลักสูตรไปยังสานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายในวันที่ 26
กรกฎาคม 2560 สาหรับหลักสูตรที่ดาเนินการไม่ทันตามวัน เวลาดังกล่าว ให้ใช้หลักสูตรเดิมในการรับนักศึกษา
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. การจั ด ท าแผนความต้ อ งการงบลงทุ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามที่กองแผนงานขอให้คณะจัดส่งแผนความต้องการงบลงทุน (งบลงทุนด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอน
และการวิจัย และงบลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง) (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2561 นั้น คณะฯ ได้จัดทารายการคาขอครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณดาเนินการ จานวน 1,000,000
บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ อาคาร AR 03 ห้อง 3101 ห้อง และ 3301 ห้ อง 3302
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณดาเนินการ จานวน 2,400,000 บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. โครงการทัศนศึกษาภูเก็ต “สถาปัตย์ขอนแก่นสัญจร”
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ชมรมศิ ษ ย์ เก่ า คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ จั ด โครงการทั ศ นศึ ก ษาภู เก็ ต
“สถาปัตย์ขอนแก่นสัญจร” เมื่อวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจากโครงการดังกล่าวได้มีการสะท้อนผลด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่จบจากคณะฯ โดยพบว่าประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานมีความสามารถมากขึ้น แต่ความอดทนในการ
ปฏิบัติงานลดลง และมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ทุกท่านสอดแทรกเรื่องทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน และในเรื่องต่างๆให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ รับ นัก ศึก ษาใหม่ ประจ าปีก ารศึก ษา 2560 ทั้ งจากการสอบคัด เลือ ก
ประเภทรับตรง การสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง และวิธีพิเศษ จานวน 191 คน และได้กาหนดจัด งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหม่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
2. พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันไหว้ครู นั้น งานบริการ
การศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเห็นควรให้จัดงานพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม
ประจาปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณสนามบาสเกตบอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น ทั้งนี้
รายละเอียดกิจกรรมโครงการจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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