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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2561
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้ งว่า ตามที่ นายนยทั ต ตั นมิ ตร พนั กงานมหาวิทยาลั ย เลขประจาต าแหน่ ง 2160 สั งกัด สายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ นาส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์
ของผู้กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกันกับบทความทางวิชาการที่เสนอ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า ชื่อ
บทความทางวิชาการที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีความคล้ายกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาเดือน มกราคม 2561 และเนื่องจากผู้กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ได้ดาเนินการ
ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ล่าช้า จึงทาให้คณะกรรมการประจาคณะ ไม่สามารถพิจารณาได้ทันเวลาภายในเดือน มกราคม 2561 จึงมีมติให้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจัดส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์และบทความทางวิชาการของ ราย นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้คณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาโดยวิธีเวียน และเสนอผลการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอผลการพิจารณาดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายนยทัต ตันมิตร จานวน 8 รายชื่อ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ดังนี้
- บางส่วนของผลงานวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ความใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ มีคา
สาคัญ กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจาปี พ.ศ. 2561
ประธาน แจ้ งว่ า มู ล นิ ธิส่ งเสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ร่ วมกั บ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่”
เพื่ อ เชิด ชูเกีย รตินั ก เทคโนโลยี ที่ มีค วามสามารถสู งได้ร่วมกัน พั ฒ นาเทคโนโลยี ของไทยให้ มี ศัก ยภาพที่ สามารถแข่งขั นในเชิ ง
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับ โลกได้ จึงขอให้คณะฯ เสนอขื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้ เสนอรายชื่อ โดยผ่านทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี รับที่จะหาข้อมูลและจัดทาแบบเสนอชื่อเพื่อเสนอชื่อ
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วยสานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การพิจารณาให้ดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 1/2561)
กาหนดการสรรหาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้กรรมการประจาคณะเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
3.3 เสนอขอรับทุนการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ประจางวดที่ 4/2561
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิ จัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 4/2561 นั้น ผศ.ดร.ชานาญ บุญญาพุทธิ
พงศ์ ขอส่งแบบเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ
การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 4/2561
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 4/2561 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับผ่านการรับรอง

หน้า 2

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขเอกสารใน ข้อ 4 ในแบบขอรับทุนฯ ให้
ถูกต้องก่อนดาเนินการส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ให้แก้ไขชื่อผู้ขอรับทุนจากเดิม “รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
บุญญาพุทธิพงศ์”
2. ให้แก้ไขจานวนเงินทุนจากเดิม “40,300 บาท” เป็น “70,000 บาท”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกากับของสถาบันการศึกษา
ประธาน แจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบั นการศึกษาหรือหน่วยงานในกากับของสถาบันการศึ กษา และสานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ข อให้ ก ระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง) กระทรวงมหาดไทย(กรมโยธา ธิ ก ารและผั ง เมื อ ง)
กระทรวงศึกษาธิการ(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 5) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว และมีความเห็นปรากฎตาม
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ จัดพิมพ์ สรุปข้อ
หารือดังกล่าว แจ้งไปยังคณาจารย์ทุกท่านเพื่อทราบ
4.2 รายงานรายจ่ายเตรียมปรับปรุงงบกลางปี ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานรายจ่ายเตรียมปรับปรุงงบกลางปี ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้
ดังนี้
งบต้นปี
งบแผนรายจ่าย
22,235,351
4,006,000

รวมใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละ-ใช้ไป

10,090,323
1,586,130

12,145,028
2,419,870

45.38
39.59

หมวดที่ 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1,595,000

390,212

1,204,788

24.46

รวม

27,836,351

12,066,665

15,769,686

43.35

หมวดรายจ่าย
หมวดที่ 1 บริหารส่วนกลาง
หมวดที่ 2 งบจัดการศึกษา

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
4.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตามที่ ค ณะ ได้ ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง โรงอาหาร คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ โดยเริ่ ม ด าเนิ น การ
โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 จนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ โครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกาหนดนัด
ส่งมอบงานในวันที่ 2 มีนาคม 2561
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
2. โครงการสร้างศาลารอรถหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้วยมหาวิทยาลัย แจ้งว่าจะมีการปรับปรุงศาลารอรถหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านฝั่งติดคณะฯ
บริเวณศาลาไม้เดิม โดยคณะฯ จะต้องทาการย้ายศาลาไม้เดิมออกจากบริเวณดังกล่าว และโครงการดังกล่าวจะล้าพื้นที่ของคณะฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประมาณ 2.5 เมตร ทั้งนี้ คณะฯ จะเสนอขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแบบด้านพื้นที่เพื่อให้ล้าพื้น ที่ของคณะฯ ให้น้อยที่สุด และจะ
ขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาลาไม้เดิมต่อไป โดยจะนาเข้าปรึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะในโอกาส
ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ(ถ้ามี)
5.1 สรุปผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจาปี 2560
รองคณบดี ฝ่ายพั ฒ นานั กศึก ษา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ ายพั ฒ นานัก ศึกษา ได้จั ดอบรมการสอบขอรับ ใบอนุ ญ าตเพื่ อ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการดาเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้
จานวนผู้สมัคร (ศิษย์เก่า)
22

สอบผ่าน
19

คิดเป็นร้อยละ
86

สอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ
1
5

ไม่ได้สมัครสอบ
2

คิดเป็นร้อยละ
10

จานวนผู้สมัครสอบ
สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ สอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ
(บุคคลภายนอก)
11
3
27
4
36
สรุป : คิดเป็นร้อยละ 81.48 ตามจานวนผู้สอบผ่าน (จากผู้สอบจริง 27 คน)

ไม่ได้สมัครสอบ

คิดเป็นร้อยละ

3

27

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสอบ (บุคคลภายนอก) ไม่มีผลสอบ(ไม่เข้าสอบ) 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9
2. ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ (นักศึกษา ชั้นปีที่ 5) จานวน 10 คน
รายวิชาที่สอบ
รหัสวิชา 11
ความรู้และทักษะในการวาง
ผังและออกแบบ
19
1

รหัสวิชา 12
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
18
2

รหัสวิชา 13
ความรู้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
19
1

วิชาไม่ได้สมัครสอบ จานวน (ศิษย์เก่า)
วิชาที่สอบผ่าน จานวน (บุคคลภายนอก)
วิชาที่สอบไม่ผ่าน จานวน (บุคคลภายนอก)

2
3
4

2
3
4

2
4
3

วิชาไม่มีผลสอบ จานวน (บุคคลภายนอก)
วิชาไม่ได้สมัครสอบ จานวน (บุคคลภายนอก)
รวม

1
3
33

1
3
33

1
3
33

วิชา
วิชาที่สอบผ่าน จานวน (ศิษย์เก่า)
วิชาที่สอบไม่ผ่าน จานวน (ศิษย์เก่า)

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.2 โครงการบรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กบั สถาบันการศึกษา”
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย คณะฯ ได้กาหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กับสถาบันการศึกษา ” สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จานวน 56 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจอั นถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาคมสถาปนิ ก สยามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น การศึ ก ษา ในวัน ศุ ก ร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ อาคาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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เอนกประสงค์(สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ งนี้ คณะฯ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.อั ชชพล ดุ สิ ต นานนท์
นายกศูนย์กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 งานคืนรัง ปี 2561
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ด้วย สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กาหนดจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าคณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “งานคืนรัง ปี 2561” ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม
2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.4 ทุนวิจัยสาหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษา
ในหลักสูตรและทาวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 2974/2560) เรื่ อ ง ทุ น การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ จั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือในการจัดหาทุนวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
เป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตรและผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
2. จานวนเงินทุน
ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.5 การมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับบริบท
ของคณะฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการมอบหมายงานด้าน “การสื่อสารองค์กร”
เพิ่มเติม
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติให้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี มอบหมายงานด้าน “การสื่อสาร
องค์กร” เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ นางสาวกรรณภัสส์ สิริเกียรติ เพิ่มเติม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับผ่านการรับรอง
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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