รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
รวยสูงเนิน
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์

จันทะรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนรากร
2. นายวรัฐ

พุทธโฆษ์
ลาชโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้ งว่า ตามที่ นายนยทั ต ตั นมิ ตร พนั กงานมหาวิทยาลั ย เลขประจ าตาแหน่ ง 2160 สั งกัด สายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้ นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
นาส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ของผู้กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกันกับบทความทางวิชาการที่เสนอ เนื่องจาก
มีข้อสังเกตว่า ชื่อบทความทางวิชาการที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีความคล้ายกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ของผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาเดือน มกราคม 2561 นั้น เนื่องจากผู้กาหนดตาแหน่งทาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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วิชาการ ได้ดาเนินการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ล่าช้า จึงทาให้คณะกรรมการประจาคณะ ไม่สามารถพิจารณาได้ทันเวลาภายในเดือน
มกราคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจัดส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์และบทความทางวิชาการของ
ราย นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาโดยวิธีเวียน และเสนอผลการ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
2.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงานในภาระงานด้านการบริหาร
รอบประเมิน 1/2561 (1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560) ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ดารงตาแหน่งบริหาร
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2560 มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ทาหน้าที่ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอนด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1
ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่ งบริหาร โดยวิธีลับ นั้ น บัดนี้ การดาเนิน การดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของประธานหลักสูตร เสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้นๆ เป็นผู้
ประเมิน
2. ให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อ จากเดิม “ประเมินความพึงพอใจ” เป็น “ประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือประสิทธิภาพของการ
ทางาน”
ทั้งนี้ ประธานรับจะนาข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจา
คณะ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอความเห็นชอบการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสายสนับสนุน จานวน 3
อัตรา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจาตาแหน่ง
4107
809
808

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินรายได้คณะ
เงินรายได้คณะ

หมายเหตุ
อัตราเดิม นายเกรียงพงษ์
อัตราเดิม นายกิฐิกรณ์
อัตราเดิม นส.ฉัตรฤดี

ในการนี้ จึ งมี ค วามประสงค์ จ ะขอให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การเปิ ด รั บ สมั ค รเพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามข้อ 6
ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กาหนดสัดส่วนจานวนอัตราเพื่อให้คณะฯ ได้คัดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้ อยละ 50 ของกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้
หากเห็นชอบขอให้พิจารณา ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่จะคณะฯ ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในฯ ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560)
จานวน 1 ใน 3 อัตรา ตามรายละเอียดชื่อตาแหน่งข้างต้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง

หน้า 2

2. ชื่อผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จานวน 1 คน (หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับหมาย
หมาย)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (เช่น สาขาที่จะรับสมัคร ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น)
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้เปิดรับสมัคร ลาดับที่ 1 ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เลขประจาตาแหน่ง 4107
2. มอบหมายให้ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
3. เห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
4. ระยะเวลาการรับสมัคร จานวน 30 วัน
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า ผศ.สิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ด้วยทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย)
ประจาปีการศึกษา 2556 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2556 และทุน
ส่วนตัว มีกาหนด 4 ปี 6 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30
มิถุ น ายน 2561 รวมเวลาศึ กษาทั้ งสิ้ น 5 ปี 14 วัน เนื่ อ งจากยั งไม่ ส าเร็จการศึ ก ษา โดยแจ้ งว่ า ได้ผ่ านการสอบอนุ มัติ หั วข้ อ
วิทยานิพนธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียนตัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชาวต่างชาติที่พานักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนขอบเขต โครงสร้างเนื้อหา และรูปแบบการเขียน (ภาษาอังกฤษ)
อย่างต่อเนื่อง โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ เวียนพิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผศ.สิทธา กองสาสนะ ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิมด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้
ตามที่เสนอ
3.3 เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “นักบริหาร
ดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018”
ประธาน แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ
แผ่นดิน พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม
ให้กาลังใจ บุคคล และองค์กรที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ ดังนั้น จึง
ได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยการนาส่งผลงานของคณะ หรือ พิจารณาคัดเลือกบุคคลภายในองค์กร หรือ พิจารณา
บุคคลที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อสังคม เพื่อเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี
EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” กับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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3.4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย”
ประธาน แจ้งว่า สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ปัญหาความขัดแจ้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จัดอบรมผู้บริหารคณะและระดับมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2
2. เพื่อดาเนินการไปสู่การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ย ที่สามารถจะดาเนินการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกได้
4. การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ย
5. การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลและคลังความรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
6. พั ฒ นาน าไปสู่ ก ารวิ จั ย เชิ งสถาบั น และการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาระบบการระงั บ ข้ อ พิ พ าทใน
สถาบันการศึกษา
โดยกาหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม พันล้านบูติค รี สอร์ท จังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดขอนแก่น
และโรงเรียนพัฒนาผู้นาและสร้างสันติธรรม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเชิญคณบดีและรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง คณะละ 2
ราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติ เสนอชื่อ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่อไป
3.5 เสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ
การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจา
งวดที่ 3/2561
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการ
นาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 3/2561 นั้น รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ได้ยื่นแบบเสนอขอรับเสนอ
ขอรับ การสนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อเข้ าร่วมการน าเสนอผลงานวิ จัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิล ปะ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 3/2561
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ประจางวดที่ 3/2561 กาหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.6 ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชา AR 021 103 Computer Software for Design
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชา AR 021
103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ ( Computer Software for Design ) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากอาจารย์ประจาวิ ชาได้กรอกคะแนนเก็บในโปรแกรม Excel ผิดพลาด นักศึกษาได้คะแนนเก็บ 19
คะแนน แต่อาจารย์ประจาวิชากรอกคะแนนเก็บในโปรแกรม Excel เป็น 1.9 คะแนน จึงทาให้ระดับคะแนน (เกรด) ของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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นักศึกษาคลาดเคลื่อน ในการนี้ เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์
การคิดคะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว จานวน 1 ราย คือ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
603200156-1

ชื่อ – สกุล
นายปิยวัฒน์ นันธิสิงห์

ระดับคะแนนเดิม
C+

ระดับคะแนนที่แก้ไข
A

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ AR 021 103 Computer
Software for Design จานวน 1 ราย ได้ ตามที่เสนอ
3.7 ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ 807 241 Basic Textiles and Fashion Design
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชา 807
241 Basic Textiles and Fashion Design โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากอาจารย์ประจาวิชามีความ
ผิ ด พลาดในการกรอกรายละเอี ย ดคะแนนสะสมของนั ก ศึ ก ษาไม่ ค รบถ้ วน จึ งท าให้ ระดั บ คะแนน (เกรด) ของนั ก ศึ ก ษา
คลาดเคลื่อน ในการนี้เพื่อให้การคิดค่า คะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การคิด
คะแนน จึงใคร่ ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว จานวน 1 ราย คือ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
593200051-4

ชื่อ – สกุล
นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร

ระดับคะแนนเดิม
B+

ระดับคะแนนที่แก้ไข
A

โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีมติที่จะป้องกันการเกิ ดข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ในภาคการศึกษาต่อไป โดยการกาหนด
ปฏิทินให้อาจารย์ประจารายวิชาประกาศคะแนนเก็บให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งกาหนดวันที่นักศึกษาสามารถแย้งหรือขอ
แก้ไขคะแนนเก็บได้ ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้กาหนดปฏิทินในการดาเนินการส่งผลการเรียน
(เกรด) ดังนี้
1. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจารายวิชาประกาศคะแนนเก็บให้นักศึกษาทราบ
2. ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาสามารถแย้งหรือขอแก้ไขคะแนนเก็บได้
3. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับรองผลการเรียน (เกรด)
และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ 807 241 Basic Textiles
and Fashion Design จานวน 1 ราย ได้ ตามที่เสนอ
3.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2561
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
2066/2556) ลงวันที่ 18 กัน ยายน 2556 เรื่อง หลั กเกณฑ์ ก ารใช้ เงิน กองทุ นส่ งเสริม และพั ฒ นาการผลิ ตบั ณ ฑิ ต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมา คณะฯ ได้ขออนุมัติออกประกาศคณะ (ฉบับที่ 20/2556) ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศคณะ (ฉบับที่ 31/2559) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นช่องทางให้คณะฯ สามารถใช้จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ได้คล่องตัวยิ่งขึ้นแต่เนื่องจาก
ตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 1858/2560 ลงวัน ที่ 11 กัน ยายน 2560) เรื่อง กาหนดการออก
ประกาศ หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
“กาหนดให้ส่วนงานทบทวนและดาเนินการเสนอจัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยเสนอต่อกรรมการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561” นั้น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงได้จัดทาจึง (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้
ที่มา
ข้ อ 11 เงิ น สมทบ เพื่ อ เป็ น
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ต า ม แ ผ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจาปีของคณะ

ข้ อ 1 3 เงิ น ส ม ท บ เพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
นักศึก ษา ในโครงการที่คณะ
ให้ความเห็นชอบ

ข้ อ 1 5 เงิ น ส ม ท บ เพื่ อ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จากเดิม
ปรับแก้ไขเป็น
4) ทุ น การศึ ก ษาส าหรับ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภายใต้โครงการรับตรงอาชีวะ
เงื่อนไข
1) จัดสรรจานวน 10 ทุนต่อปี การศึกษา ทุนละไม่เกิ น เงื่อนไข
10,000 บาท
1) จัดสรรจานวน 5 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละ
ไม่เกิน 10,000 บาท
1) เงิ น สมทบบ างส่ ว นเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท า
วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เงื่อนไข
เงื่อนไข
จั ด สรรจ านวน 10 ทุ น ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา ทุ น ละไม่ เกิ น จัดสรรจานวน 10 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละไม่
10,000 บาท ดังนี้
เกิน 10,000 บาท ดังนี้
1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวนเงิน 50,000 1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวนเงิน
บาท
50,000 บาท
2) สาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม จ านวนเงิ น 2) สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาการ
50,000 บาท
ออกแบบอุ ต สาหกรรม จ านวนเงิน 50,000
บาท
3) เงิ น สมทบบ างส่ ว นเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท า
วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เงื่อนไข
เงื่อนไข
จัดสรรจานวนไม่เกิน 1 ทุนต่อภาคการศึกษา ทุนละ จัดสรรจานวนไม่เกิน 2 ทุนต่อภาคการศึกษา
ไม่เกิน 30,000 บาท
ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
8) เงินสมทบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เงื่อนไข
วันละ 200 บาท
เงื่อนไข
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บราชการที่
เกี่ยวข้อง
1) เงิน สมทบ เพื่ อสนั บ สนุ น เป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการเข้ า 1) เงินสมทบ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ร่ว มประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาระดั บ การน าเสนอผลงาน ในที่ ป ระชุ ม สั ม มนา
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ที่มา
จากเดิม
เข้ า ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ บัณฑิตศึกษา
ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ เงือ่ นไข
บัณฑิตศึกษา
1) ) ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เบิ ก จ่ ายได้ ไม่ เกิ น อั ต ราที่ ก าหนด
สาหรับข้ าราชการหรือพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ระดั บ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
2) ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิกจ่ายตามจ่ายจริง แต่ไม่
เกินอัตราที่กาหนดสาหรับข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ

ข้ อ 19 เงิ น สมทบ ในการ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ป รั บ ป รุ ง
ห้ อ ง เรี ย น อ า ค า ร แ ล ะ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ เป็ น ประโยชน์
ต่ อ นั ก ศึ ก ษา และการเรี ย น
การสอน
ข้ อ 2 0 เงิ น ส ม ท บ เพื่ อ
สนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ คณ ะ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด

ปรับแก้ไขเป็น
วิชาการ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เงื่อนไข
1) ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เบิ ก จ่ า ยได้ ไม่ เกิ น อั ต ราที่
กาหนดสาหรับข้าราชการหรือพนัก งาน
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ งา น /
ปฏิบัติการ
2) ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิกจ่ายตามจ่าย
จริ ง แต่ ไม่ เกิ น อั ต ราที่ ก าหนดส าหรั บ
ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
3) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
พิจารณาเป็นกรณีไป

ข้ อ 19 เงิ น สมทบ ในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ปรั บ ปรุ ง
ห้อ งเรีย น อาคารและสิ่ งก่ อสร้าง ที่ เป็น ประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษา และการเรียนการสอน
ตัดข้อความนี้ออก

เงินสมทบ เพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เงินสมทบเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็น
ต่อคณะ ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ประโยชน์ต่อคณะ

1) เงินสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกั บ การศึก ษาสาหรับ บุคลากรสาย
ผู้สอนที่ลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับทุนอื่นใด หรือได้รับทุน
แต่ทุนที่ได้รับไม่เพียงพอ
เงื่อนไข
1) สาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่คณะกาหนดไว้
2 ) อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) เป็ น อาจารย์ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
ปริ ญ ญาเอก ณ ต่ า งประเทศในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ตัดข้อความนี้ออก
ปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4) ความจาเป็นของคณะ ในการนามาใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินงานของคณะ
จานวนเงิน
1) เป็นเงินสมทบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ
ต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ค่าเดินทาง ค่าที่
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ที่มา

จากเดิม
พั ก และหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว วงเงิ น ทุ น ละไม่ เ กิ น
500,000 บาท ต่ อ คนต่ อ ปี และมี ร ะยะเวลาการ
สนับสนุนไม่เกิน 3 ปี
2) ผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุน เป็นผู้ยื่นเรื่อ งขออนุมัติใช้
เงินผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ดาเนินการตามระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง

ปรับแก้ไขเป็น

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
4.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านมีเดีย ประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านมีเดีย ประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กทม. ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระบบฐานข้อมูล การขอตาแหน่งวิชาการ Software Resource and Lab Sharing การจัดการ
ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ เป็นต้น
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตามที่ โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เริ่มดาเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27
ธันวาคม 2560 จนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ขณะนี้ โครงการฯ มีความก้าวหน้าในการดาเนินการร้อยละ 50
2. โครงการปรับปรุงห้องสโมสร(เดิม) อาคาร AR 03 จัดห้อง Studio สาหรับนักศึกษา ปี 1
คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสโมสร(เดิม) อาคาร AR 03 ชั้น 3 เพื่อให้เป็นห้อง Control Lab ของ
คณะ และได้ปรับปรุงให้ห้อง Studio สามารถทาเป็นห้องเล็ก และห้องใหญ่ได้ในห้องเดียว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
5.1 การพิจารณารับรองผลการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและ
เมือง ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ยังไม่ได้
ส่งผลการเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 รายวิชา คือวิชา 821917 Landscape Ecology in Urban
and Regional Planning (นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง) บัดนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมินผลรายวิชาดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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ที่เวียนพิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในการนี้ จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณารับรองผลการศึกษา
รายวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ผลการเรียน

821917
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นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง
3 (2-2-5)
1
รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
1 คน
A

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดเรียนการสอน และการส่งผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจาภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน
(เกรด) รายวิชาดังกล่าว ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ พร้อมนี้ ได้แนบใบส่งผลการศึกษามาด้วยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรั บ รองผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ราย เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้อาจารย์ประจารายวิชาส่งเกรดให้ตรงตามกาหนดเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญต่อการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของคณะ
2. ขอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ช่วยกันทบทวนความถูกต้องของการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
3. ขอให้เลขานุการหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาของทุก
หลักสูตร โดยต้องตรวจสอบกับระบบทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา
5.2 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 9
ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึ กษาได้
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัว
นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ลาดับ
1
2
3
4
5

รหัสนักศึกษา
565200020-6
565200024-8
565200026-4
575200001-1
575200022-3

ชื่อนักศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์ ภูมิกอง
นางสาวศิริวรรณ โรโห
นายพงษ์พิชญ์ เอี่ยมสุวรรณ์
นางสาวสุธาสินี ดวงมณี
นายปพุทธ์ มีไชยโย

แผน/ โปรแกรมการศึกษา
ข โครงการพิเศษ
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
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GPA
3.28
3.50
3.61
3.78
3.82
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ลาดับ
6
7
8

รหัสนักศึกษา
585200012-7
585200013-5
585200034-7

ชื่อนักศึกษา
นางสาวนฤวรรณ มั่งสวัสดิ์
นางสาวพรรัตน์ เรืองเสรี
นายสิรภพ ร่มศรี

แผน/ โปรแกรมการศึกษา
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

GPA
4.00
3.87
3.54

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ลาดับ
1

รหัสนักศึกษา
575200028-1

ชื่อนักศึกษา
นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร

แผน/ โปรแกรมการศึกษา
ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

GPA
3.94

มติ ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2560 จานวน 9 ราย ตามที่เสนอ
5.3 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1
หัวหน้ าสายวิชาสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการประสานงานการปฏิบั ติงานตาม
นโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้ขอให้พิจารณาวาระที่ 3.1
เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรปริญ ญาเอก แบบ 1 หัวข้อ “คุณ สมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญ ญาเอกที่เน้นเฉพาะการทาวิจัย (แบบ 1)” และตาม “ข้อ 3 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล
ISI Web of Science (SCI)” และ “ข้อ 4 หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสารระดับชาติที่สาขา
ยอมรับ” ในหัวข้อดังกล่าวนั้น พบว่า ข้อความที่ระบุดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมต่อการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณา และมีมติดังนี้
1. รับทราบปัญหาของคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทาวิจัย
(แบบ 1)
2. ให้เพิ่มเติมข้อความ “หรือหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง” สาหรับ (ข้อ 4) ดังนี้
เดิม
หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อ ง โดยมี ผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิ มพ์ ในวารสารนานาชาติห รือวารสาร
ระดับชาติที่สาขายอมรับ
เป็น
หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “หรือหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง”
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสารระดับชาติที่สาขายอมรั
ทั้งนี้ หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจะเป็นผู้จัดทาเอกสารประกอบเหตุผลในการขอเพิ่มเติมข้อความ
ดังกล่าวต่อประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ต่อไป
5.4 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560
รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา แจ้ ง ว่ า ตามที่ คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ สมควรได้ รั บ รางวั ลศิ ษ ย์ เก่ าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 ได้พิจารณาเสนอชื่อ รศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย เป็นศิษย์
เก่ าดี เด่นมหาวิทยาลั ยขอนแก่ น ประจาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 ตามที่ เสนอให้ ที่ ประชุ มทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นั้น ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
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ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 คือ รศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย (มข. รุ่นที่
28) ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ ประจาปี
2560 ในงาน “คื น สู่ เ หย้ า เรารั ก มข.” เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร (เดิ ม )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
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