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1. นายนรากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

พุทธโฆษ์

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 รับรองผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณาให้ ก ารรับ รองผลการศึ ก ษาของนั กศึ ก ษาในรายวิชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่คณะเปิดสอน จาวน 130 รายวิชา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดซึ่งนาเสนอในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ ทั้งนี้ รายวิชา 806 317 : 3DHOME DESIGN
WITH COMPUTERSOFTWARE นักศึกษาที่มีค่าคะแนนการศึกษา I จานวน 2 ราย ให้ถอนเป็นกรณีพิเศษ
2.2 เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนหรือวิจัย ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจาปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อ
การสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุน
แลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยให้เดินทางไปสอนหรือร่วมสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือร่วมทาวิจัยใน
หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะส่งแบบเสนอขอรับการสนับสนุนทุ นอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจาปี
งบประมาณ 2561 โดยมี รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
2.3 แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงานในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 1/2561 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
ผู้สอน ในรอบประเมินที่ 1/2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560) และเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ได้แก่
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ใน
รอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม จึงขอให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาเสนอชื่อ แต่งตั้งผู้ทา
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ประเมิน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
2) ผู้รักษาการแทน หัวหน้าสานักงานคณบดี
3) หัวหน้างานทุกงาน
4) ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน
จานวน 3 ราย
5) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 3 ราย
2. กลุ่มผู้ประเมิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเป็นรายหลักสูตร)
1) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 2 ราย
2) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 2 ราย
3) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 2 ราย
4) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
จานวน 2 ราย
5) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 2 ราย
6) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 2 ราย
7) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 2 ราย
8) ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 2 ราย
มติ ที่ป ระชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ทาหน้าที่ป ระเมินประเมินผลการปฏิ บัติราชการของ
บุคลากรสายผู้สอนด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร โดยวิธีลับ
3.4 ขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 อัตราใหม่
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประธาน แจ้งว่า ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ หลักสูต รสาขาวิชาการออกแบบอุต สาหกรรม
จานวน 2 ราย จะหมดสัญญาจ้างในตาแหน่งอาจารย์ครบ 7 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
1. นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เลขประจาตาแหน่ง 979 จะหมดสัญญาจ้างครบ 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2561
2. นางสาวขนัษฎา จุลลัษเฐียร เลขประจาตาแหน่ง 2236 จะหมดสัญญาจ้างครบ 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม
2561
ทั้งนี้ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ยังมีความจาเป็นต้องการอัตรากาลังเพื่อให้ได้สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบกับบุคคลทั้งสองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดังนั้น จึงขอตั้งกรอบอัตรากาลัง ลูกจ้างมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งอาจารย์
จานวน 2 อัตรา ตั้งแต่ทั้ง 2 ตาแหน่งสิ้นสุดสัญญาจ้างจนสิ้นปีงบประมาณ 2561 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 581,300 บาท (ห้า
แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และอ้างถึง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
“ข้อ 16 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในกรณีผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนงาน
อาจจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ นั้ น เป็ น ลู ก จ้ างของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ โดยไม่ ต้ องผ่ า นกระบวนการสรรหา หรือ คั ด เลื อ ก ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้มีผล
ย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
กรณีที่ส่วนงานไม่จ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หากผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานใ น
มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี
ตั้งแต่วันที่กลับเข้าปฏิบัติงานใหม่ที่ส่วนงาน” จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่ วคราวเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 อัตราใหม่ ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้ งว่ า ด้ วย นายนยทั ต ตั นมิ ตร พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เลขประจ าต าแหน่ ง 2160 สั งกั ด สายวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการ
สอน เพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทางการเจ้าหน้าที่
คณะ ได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะสามารถขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ และได้ผ่านการประเมินการสอนเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03 จานวน 1 ชุด
2. ผลงานทางวิชาการ จานวน 6 ชุด ดังนี้
2.1 บทความทางวิชาการ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1) Nayatat Tonmitr, et al (2017), Contribution of Income Generation Space (IGS) in Rowtype Housing for Sustainable Housing Enhancement, Asia-Pacific Journal of Science
and Technology, Vol. 22, No.1, Issue: 01, Article ID.: APST-22-01-05., pp. 1-6. (จัดอยู่ใน
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ฐานข้อมูล Indexed in ACI – Asean Citation Index and TCI 1 – Thai Citation Index กลุ่มที่
1, Impact Factor 0.194)
2) Nayatat Tonmitr, Nobuyuki Ogura (2017), Sustainability of Space for Creating Income
(SCI) in Row House Type: Supporting Earning Activities, Material Utilization, Energy
Procedia, Vol. 118 (2017), pp. 248-252., Elsevier. (จัดอยู่ในฐานข้อมูล Indexed in Scopus,
Impact Factor 1.16)
3) Nayatat Tonmitr (2016), Spatial Configuration and Space for Creating Income (SCI) for
Arts and Music School, AIJ/ AIK/ ASC, The 11th International Symposium on
Architectural Interchanges in Asia (11th ISAIA), Architectural Institute of Japan (AIJ), A14-2
โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีข้อสังเกตว่า ชื่อบทความทางวิชาการที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มี
ความคล้ายกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จึงมีมติให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการายดังกล่าว นาส่ง
เล่มดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาเดือน มกราคม 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1) รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ตามแผนการจัดสรรเงินภายในคณะ
ตามที่คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2560 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 36,637,290 บาท (สามสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น งาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการจัดสรรเงินภายในคณะ จาแนกตามงบรายจ่าย
ประกอบด้วย งบบริหารจัดการส่วนกลาง และงบจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 32,362,118.14
บาท คิดเป็นร้อยละ 88.33ของแผน โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน
8,742,569.56 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.01
2. ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน
14,043,894.87 บาท
คิดเป็นร้อยละ 43.40
3. ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน
5,405,058.01 บาท
คิดเป็นร้อยละ 16.70
4. ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน
4,170,595.70 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12.89
2) รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ
ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 4
หลักสูตร ได้แก่
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
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นั้น งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรต่ างๆ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2560 ให้ทราบ ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผ.ม. สาขาวิชาวางแผนภาคและเมืองดุษฎี
บัณฑิต

หนี้สินและทุน
1,699,755.19
4,265,309.44
893,466.99
78,086.25

รายได้
688,934.00
914,791.00
1,423,571.00
163,300.00

รายจ่าย
678,125.72
730,897.50
1,058,289.02
90,213.75

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
10,808.28
183,893.50
365,281.98
73,086.25

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน และรายรับจากการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้ดาเนินงานสนับสนุนกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 มีรายได้
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีสนับสนุนกองทุนวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ยอดเงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559
จานวนเงิน
3,451,112.83 บาท
2. บวก รายรับระหว่างปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน
4,343,915.33 บาท
3. หัก รายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน
366,732.84 บาท
4. ยอดเงินคงเหลือปีงบประมาณ2560และยอดยกไปปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 3,977,182.49 บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทาแผนรายจ่ายจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ตามความต้องการของคณะได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ หมวดเงินงบลงทุน - 1206-1 ครุภัณฑ์เงิน
รายได้ ภายใต้งบประมาณเดิม เพื่อให้สามารถดาเนินการทางพัสดุได้ จานวน 2 รายการ ทั้งนี้ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
3518/2559 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มอบอ านาจการอนุ มั ติเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ สาหรับ ในส่ วนของคณะ/
หน่วยงาน ซึ่งมอบอานาจให้คณบดีเป็นผู้มีอานาจอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายในแผนงานผลผลิตเดียวกัน
ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียด ดังนี้
รายการเดิม
เลื่ อ ย ย น ต์ จ า น ว น 1 อั น
งบประมาณ 17,000 บาท

รายการใหม่
เหตุผล
เครื่องเป่าใบไม้ จานวน 1 กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เค รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ตามพระราชบัญ ญั ติเลื่อยโซ่ย นต์ พ.ศ. 2545 ไม่
อนุญาตให้ส่วนราชการจัดซื้อครุภัณฑ์นี้ได้
17,000 บาท
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รายการเดิม
โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 40 ตั ว

รายการใหม่
เหตุผล
โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม รายการในระบบบัญชี 3 มิติ ไม่ถูกต้อง

งบประมาณ 320,000 บาท

เก้ า อี้ จ า น ว น 4 0 ชุ ด
งบ ประมาณ 320,000
บาท

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4 ผลการสรรหากรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากคณาจารย์ประจา ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามคาสั่งคณะฯ ที่ 138/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่จะว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย คณะกรรมการประจาคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 ซึ่งจะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งฯ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ทรงยศ
2. ผศ.ดร.สุรกานต์

วีระทวีมาศ
รวยสูงเนิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 และสาหรับการสรรหาครั้งนี้ มีคณาจารย์มาใช้
สิทธิ์เสนอชื่อ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 จากผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด จานวน 49 คน จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.5 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
3.5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ระหว่างวันที่ 18
– 20 มกราคม 2561 โดยกาหนดจัดการประชุมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน พัทยา จังหวัดชลบุรี
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับผู้รับเหมาคือ ห้างหุ้นส่วน โฮม รีเทล จากัด
ด้วยงบประมาณ จานวน 834,730.45 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) เริ่มดาเนินการโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
2. โครงการรื้อถอนศาลาชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้วยศาลาชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยแก่
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และปรับ ปรุงพื้ น ที่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ และเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนั้น คณะฯ จึงได้ทาการรื้อถอน
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ศาลาชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการ Green office ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. โครงการย้ายห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะฯ ได้ทาการย้ายห้องสมุด จากเดิม ณ บริเวณด้านหน้าคณะ ไปยังห้องห้องพักอาจารย์เดิม อาคาร AR
02 ความก้าวหน้าโครงการฯ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ได้ทาการเพิ่มความสว่างโดยการเพิ่มช่องแสงให้มากขึ้นกว่าเดิม
4. โครงการจัดห้อง Studio สาหรับนักศึกษา ปี 1
คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องบรรยาย 5,6 และ 7 อาคาร AR 02 ชั้น 3 เพื่อให้เป็นห้อง Studio
สาหรับนักศึกษาปี 1 ทั้งนี้ ได้นาโต๊ะเขียนแบบ จานวน 300 ตัวจากศาลาชั่วคราวที่ได้ทาการื้อถอนมาใช้ในห้องดังกล่าวด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
4.1 ขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 806 432 Architectural Design VI ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้รับรองระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 806 432 Architectural Design VI Sec.1 ประจาภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกและรวบรวมคะแนนจากผู้ร่วมสอนใน
รายวิชา ทาให้ระดับคะแนน (เกรด) มีความผิดพลาด ดังนั้น เพื่อให้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว
จานวน 9 ราย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐวิภา หล้าทูนธีรกุล
นางสาวดาริกา โคตรบรรเทา
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์สิงห์
นายศตวรรษ ขวัญปัก
นางสาวศสิภรณ์ แก้วโกริยะ
นางสาวศิริพร คาแก้ว
นายนัฐพล อาพัดนอก
นายสุธี เจริญรัมย์
นางสาวเอมอร วิชากุล

รหัสนักศึกษา
563200045-6
563200046-4
563200052-9
563200056-1
563200057-9
563200058-7
563200088-8
563200090-1
563200093-5

ระดับคะแนน(เดิม)
C+
C+
B
C+
C+
C+
C+
C+
C+

แก้ไขเป็น
B+
B+
A
B
B
B+
A
A
B+

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 806 432 Architectural
Design VI ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จานวน 9 ราย ตามที่เสนอ
4.2 สรุปจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร
ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 แบบ Portfolio
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้า
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ศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 แบบ Portfolio บัดนี้ ได้ดาเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว สรุปจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ผู้สมัคร

ยืนยัน
จ่ายเงิน

ส่ง portfolio มีสิทธิ์สัมภาษณ์ /
อบรมฯ

สัมภาษณ์

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา

รายงาน
ตัว

10
18

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

195

161

132

30

27

15
(สารอง 10
คน)

สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม

72

51

39

30

25

19

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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