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รองคณบดฝ่ายพ้ฒนาน้กาึกษา
รองคณบดฝ่ายบริการวิชาการและวิจ้ย
ห้วหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรมคผ้งเมืองค
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กรรมการประจาคณะประเภีผู้ีรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ

ประธาน

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.คคนายวร้ฐคค
2.คคนายนรากรคค

ลาชโรจน
พุีธโฆษ

ผู้ช่วยคณบดฝ่ายวางแผนและพ้ฒนา
ผู้ช่วยคณบดฝ่ายบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมคคและดาเนินการประชุมยามระเบยบวาระการประชุมด้งย่อไปนง
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
มติคคคีป่ ระชุมพิจารณาแล้วคมมยิด้งนง
1. ร้บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะคร้งงี่ค9/2561 โดยมการแก้ไขเล็กน้อย
2. ร้บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะคร้งงี่ค10/2561คโดยไม่มการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขอความเห็น ชอบการรับสมัค รเพื่ อคั ดเลือกบุ คคลภายในมหาวิท ยาลัย เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย
ประธานคแจ้งว่าคด้วยีางคณะฯคมกรอบอ้ยราว่างพน้กงานมหาวิียาล้ยยาแหน่งประเภีถายถน้บถนุนคจานวนค2ค
อ้ยราด้งนง
ลาด้บ
ชื่อยาแหน่ง
1
น้กวิชาการช่างาิลป์ปฏิบ้ยิการ
2
น้กวิชาการเงินและบ้ญชปฏิบ้ยิการ

เลขประจายาแหน่ง
5785
4103

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

หมายเหยุ
อ้ยราใหม่คปีงบค2561
อ้ยราเดิมคนางพรรณ

ในการนง จึงมความประถงคจะขอให้ีางมหาวิียาล้ยคดาเนินการเปิดร้บถม้ครเพื่อค้ดเลือกบุคคลภายในมหาวิียาล้ยคเพื่อบรรจุ
และแย่งย้งงเป็นพน้กงานมหาวิียาล้ยคยามประกาาคก.บ.ม.ค(ฉบ้บี่ค3/2560)คเรื่องคหล้กเกณฑคและวิธการค้ดเลือกบุคลากรภายใน
มหาวิียาล้ยคเพื่อบรรจุและแย่งย้งงเป็นพน้กงานมหาวิียาล้ยคถ้งก้ดมหาวิียาล้ยขอนแก่นคซึ่งยามข้อค6คของประกาาฉบ้บด้งกล่าวค
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค1

ได้กาหนดถ้ดถ่วนจานวนอ้ยราเพื่อให้คณะฯคได้ค้ดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้อยละค50คของกรอบอ้ยราว่างพน้กงานมหาวิียาล้ย
ยาแหน่งประเภีถน้บถนุนี่มอยู่คและย้องผ่านความเห็นชอบจากี่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
จึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณาคหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา
1. ชื่อ ยาแหน่ งี่ จะคณะฯคประถงคเปิ ด ร้บ ถม้ ครค้ ด เลือ กบุ ค คลภายในฯคยามประกาาคก.บ.ม.ค(ฉบ้ บ ี่ค
3/2560) คจานวนค1คในค2คอ้ยราคยามรายละเอยดชื่อยาแหน่งข้างย้น
2. ชื่อผู้แีนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการค้ดเลือ กคคจานวนค1คคนค(ห้วหน้าถ่วนงานหรือผู้ี่ได้ร้บหมาย
หมาย)
3. คุณถมบ้ยิของผู้มถิีธิ์ถม้คร (เช่นคถาขาี่จะร้บถม้ครคความรู้และประถบการณคเป็นย้น)
4. ระยะเวลาการร้บถม้คร
รายละเอยดยามเอกถารประกอบการประชุมคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคมมยิด้งนง
1. เห็นชอบเปิดร้บถม้ครค้ดเลือกบุคคลภายในฯคยาแหน่งคน้กวิชาการช่างาิลป์ปฏิบ้ยิการคเลขประจายาแหน่งค5785
2. รา.ดร.ชูพงษคีองคาถมุีรคคณบดคผู้แีนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการค้ดเลือก
3. คุณถมบ้ยิของผู้มถิีธิ์ถม้ครคมวุฒิการาึกษาาิลปกรรมาาถยรคและี่เก่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการร้บถม้ครค1คเดือน
2.2 ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิท ยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
คประธานคแจ้งว่าคด้วยีางมหาวิียาล้ยคมมยิเห็นชอบอนุม้ยิกรอบอ้ยรากาล้งใหม่คพน้กงานมหาวิียาล้ยงบประมาณ
เงินรายได้คกลุ่มปฏิบ้ยิงานี้่วไปคเพื่อรองร้บการค้ดเลือกพน้กงานราชการคถ้งก้ดมหาวิียาล้ยขอนแก่น ให้แก่ีางคณะฯคจานวนคค1ค
อ้ยราคยาแหน่งคพน้กงานห้องปฏิบ้ยิการคเลขประจายาแหน่งค2430คยามประกาามหาวิียาล้ยขอนแก่นค(ฉบ้บี่ค2164/2561)คเรื่องค
กรอบอ้ยราพน้กงานมหาวิียาล้ยโดยใช้เงินรายได้คคโดยให้ คณะฯคดาเนินการค้ดเลือกคและรายงานผลย่อคณะกรรมการประจา
คณะฯคพิจารณาให้ความเห็นชอบคก่อนถ่งผลให้ีางมหาวิียาล้ยคเพื่อให้เป็นไปยามประกาาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลค
ประจามหาวิียาล้ยค(ฉบ้บี่ค4/2561)คเรื่องคหล้กเกณฑวิธการค้ดเลือกพน้กงานราชการคถ้งก้ดมหาวิียาล้ยขอนแก่ นคเพื่อบรรจุ
และแย่งย้งงเป็นพน้กงานมหาวิียาล้ยโดยใช้เงินรายได้คน้งนคบ้ดนงคคณะกรรมการค้ดเลือกี่ได้ร้บแย่งย้งงจากคณะฯคได้ดาเนินการ
ค้ดเลือกเถร็จเรยบร้อยแล้วคปรากฏว่าคนางกชามาถคีินราชคเป็นผู้ได้ร้บการค้ดเลือกคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคมมยิเห็นชอบผลการค้ดเลือกพน้กงานราชการคถ้งก้ดมหาวิียาล้ยขอนแก่นคเพื่อบรรจุและ
แย่งย้งงเป็นพน้กงานมหาวิียาล้ยครายคนางกชามาถคีินราชคยามี่เถนอ
2.3 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
คประธานคแจ้ ง ว่ า คด้ วยม ข้ าราชการและพน้ กงานมหาวิ ี ยาล้ ยคเถนอขอก าหนดย าแหน่ งีางวิ ชาการคย าแหน่ งค
าาถยราจารยคจานวนค1ครายครองาาถยราจารยคจานวนค3ครายคและผู้ช่วยาาถยราจารยคจานวนค6ครายครวมี้งงถิงนค10ครายคซึ่งงานบริหาร
และธุรการคได้ยรวจถอบความาูกย้องของคุณถมบ้ยิและประเภีผลงานีางวิชาการของผู้ขอกาหนดยาแหน่งด้งกล่าวแล้วคปรากฏ
ว่าเป็นผู้มคุณถมบ้ยิและประเภีผลงานเข้าข่ายี่ถามาราจะขอกาหนดยาแหน่งยามี่เถนอขอได้คและีางคณะได้ดาเนินการ
ประเมินการถอนของบุคคลด้งกล่าวเรยบร้อยแล้วคด้งนง
1. ยาแหน่งคาาถยราจารยคจานวนค1ครายคคได้แก่
1.1 รองาาถยราจารยวารุณคคหว้งคคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค2666ค
ได้แจ้งความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคาาถยราจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอ
เอกถารและผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค2

1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1) วารุณคหว้ง.ค2561.คความย้อนแย้งของการอนุร้กษและการปร้บย้วภายใย้ภาวะี้นถม้ยของ
หมู่บ้านคหล่างเย๋อ มณฑลกุ้ยโจว.ควารถารถ้งคมลุ่มนงาโขง.ค14(1): 159-186.ค(เผยแพร่ใน
วารถารในฐานข้อมูลาูนยด้ชนการอ้างอิงวารถารไียค(TCI) วารถารกลุ่มี่ค1 ค่าคImpact
Factorคเฉล่ยย้งงแย่ปีคพ.า.ค2558 – 2560 เี่าก้บค0.10)
2.1.2) วารุณคคหว้ง.ค2558. คุณค่าและความหมายของลวดลายมงคลในอาคารพาณิชยยุคแรก 4ค
จ้งหว้ดริมแม่นาโขง.
ง
วารถารวิชาการหน้าจ้่ว: ฉบ้บถาาปตยยกรรมคการออกแบบและ
ถภาพแวดล้อม. 29(1): 147-164. (เผยแพร่ในวารถารในฐานข้อมูลาูนยด้ชนการอ้างอิง
วารถารไียค(TCI) วารถารกลุ่มี่ค2 ค่าคImpact Factor เฉล่ยย้งงแย่ปีคพ.า.ค2558 – 2560ค
เี่าก้บ 0.127)
2.2)คงานแย่งหน้งถือ
2.2.1)ค วารุณคหว้ง.ค(2561).คถาาปตยยกรรมพืงนาิ่น-ีางเลือกเพื่อีางรอด: แนวคิดควิธวิจ้ยและการ
ปฏิบ้ยิ.คขอนแก่น: โรงพิมพมหาวิียาล้ยขอนแก่น.ค302 หน้า.
2. ยาแหน่งครองาาถยราจารยคคจานวนค3ครายคคได้แก่
2.1 ผู้ช่วยาาถยราจารยนพดลคคย้งงถกุลคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค462ค
ได้แจ้งความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งครองาาถยราจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอ
เอกถารและผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค ีรงยาควระีวมาาคคนพดลคย้งงถกุลและวละคอาโนล้ก.ค(2552).คคเรือนพืงนาิ่นผู้ไีในประเีา
ลาว.คคขอนแก่น:คาูนยวิจ้ยพหุล้กษณถ้งคมลุ่มนงาโขง.
2.1.2)ค ีรงยาควระีวมาาคคนพดลคย้งงถกุลและวละคอาโนล้ก.ค(2550).คค“เรือนพืงนาิ่นผู้ไีในเมือง
พนคแขวงถะหว้นนะเขดคถปป.ลาว.”คคในควารถารถ้งคมลุ่มนงาโขง.คคปีี่ค3คฉบ้บี่ค2.คค
ขอนแก่น:คหจก.คโรงพิมพคล้งนานาวิียา.คคหน้าค61-89. เผยแพร่ในวารถารในฐานข้อมูล
าูนยด้ชนการอ้างอิงวารถารไียค(TCI) กลุ่มวารถารกลุ่มี่ค2ค(ปตจจุบ้นควารถารอยู่ในฐาน
กลุ่มี่ค1)คคค่าคImpact Factor 0.08
2.1.3)ค นพดลคย้งงถกุลและคณะ.ค(2556). “บ้านเคหะชนบีแบบบูรณาการ.คภาคอถาน.”คคในค
วารถารวิชาการคคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยคขอนแก่น.คคปีี่ค12 ฉบ้บี่ค2.
ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพคล้งนานาวิียา.คคหน้าค20-33. เผยแพร่ในวารถารในฐานข้อมูล
าูนยด้ชนการอ้างอิงวารถารไียค(TCI) กลุ่มวารถารกลุ่มี่ค2ค(ปตจจุบ้นควารถารอยู่ในฐาน
กลุ่มี่ค1คเปล่ยนชื่อวารถารเป็นคถิง่ แวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ย)คคค่าคImpact Factor
0.024
2.1.4)ค Nopadon Thungsakul. (2006). “Coexistence of Parallel Universes: A Survival
Tradition in Thai Contemporary Dwellings”. The Hyper-Traditions of
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค3

Domestic Spaces. Traditional Dwellings and Settlements Working Paper
Series 2006: Volume197. Nezar AlSayyad. (Series Ed.). California:
International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE),
Center for Environmental Design Research.
2.1.5)ค Nopadon Thungsakul. (2008). “Beyond the Border: An Examination of
Domestic Space in Tai Homes.” In Anucha Thirakanont (eds.), The Tenth
International Conference on Thai Studies (ICTS10): Thai Societies in a
Transnationalized World. Thammasat University, Bangkok, Thailand.
2.1.6)ค จ้นีนยคจิร้ณธน้ฐและนพดลคย้งงถกุล.ค(2558).คค“เถ้นีางี่องเี่ยวถาาปตยยกรรมริมแม่นงา
โขงคจ้งหว้ดนครพนม.”คคในคProceeding การประชุมวิชาการระด้บชายิค“ถาาปตยยกระบวน
ี้าน”พ.า.ค2558.คณคคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยาิลปากร. หน้าค55-80.ค
2.2)คหน้งถือ
2.2.1)ค นพดลคย้งงถกุล.ค(2561).คคกระแถนิยมในงานถาาปตยยกรรม. ขอนแก่น: โรงพิมพ
มหาวิียาล้ยขอนแก่น.คค
2.2 ผู้ช่วยาาถยราจารยมนถิชาคเพชรานนีคพน้กงานมหาวิียาล้ยคคเลขประจายาแหน่งค5184คได้แจ้งความ
ประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งครองาาถยราจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอเอกถารและ
ผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค มนถิชาคเพชรานนี.ค(2561).คการวิเคราะหา้กยภาพเชิงพืงนี่เพื่อการพ้ฒนาคTOD
เมืองขอนแก่น.คถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ย, 17(2), (อยู่ระหว่างยพิมพ).คถิ่งแวดล้อม
ถรรคถร้างวินิจฉ้ยค/คBuilt Environment Inquiryค(BEI)คคISSN: 1685-4489 เป็น
วารถารในฐานคTCI (Tier 1) Impact Factor ปีค2559 เี่าก้บค0
2.1.2)ค Klungboonkrong, P., Bejrananda, M., and Faiboun, N. (2016). The
Application of the Environmental Adaptation Concept to a Collector
Road in KKU, Thailand. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University, 35(3), 280-288.ควารถารวิียาาาถยรและเีคโนโลยค
มหาวิียาล้ยมหาถารคามค/คJournal of Science and Technology
Mahasarakham University ISSN: 1685-4489 เป็นวารถารในฐานคTCI (Tier 1)
Impact Factor ปีค2559 เี่าก้บ 0.133, ปีค2560 เี่าก้บค0.055
2.1.3)คมนถิชาคเพชรานนี. (2556). ความเป็นเมืองาูนยกลางและบีบาีของเมืองในภาค
คยะว้นออกเฉยงเหนือ. รวมบีความประกอบการประชุมวิชาการการวางแผนภาคและค
เมืองคคร้งงี่ค4คประจาปีค2556.คหน้าค1-17.
2.2)คผลงานแย่งหน้งถือ
2.2.1 มนถิชาคเพชรานนี.ค(2561).คการวิเคราะหประชากรและเารษฐกิจเบืงองย้นเพื่อการ
วางแผนพ้ฒนาเชิงพืงนี.่ คกรุงเีพฯ: บริษ้ีคเอเชยคดิจิยล้ การพิมพคจาก้ด.
2.3 ผู้ช่วยาาถยราจารยอธิปคอุี้ยว้ฒนานนีคพน้กงานมหาวิียาล้ยคคเลขประจายาแหน่งค433คได้แจ้งความ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค4

ประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งครองาาถยราจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอเอกถารและ
ผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค นพดลคย้งงถกุล, ีรงยาควระีวมาา, การุณยคาุภมิยรโยธิน, ถุก้ญญาคพรหมนารา, อธิปค
อุีย้ ว้ฒนานนี, นิถราคอารุณคและกุลารคย้งงถกุล. (2560). รูปแบบและอ้ยล้กษณเรือนพืงน
าิ่นพืงนี่ลุ่มนงามูล-ลาพระเพลิงคจ้งหว้ดนครราชถมา. ในคนพดลคย้งงถกุลค(บ.ก.), การประชมุ
วิชาการระด้บชายิโฮมภูมิคคร้งงี่ค3. หน้าค33 - 44. ขอนแก่น: คณะถาาปตยยกรรมาาถยรค
มหาวิียาล้ยขอนแก่น.
2.1.2) นพดลคย้งงถกุล, ีรงยาควระีวมาา, ถุก้ญญาคพรหมนารา, อธิปคอุี้ยว้ฒนานนีคและกุล
ารคย้งงถกุล. (2557). การจ้ดการความรู้เรื่องี่อยู่อาา้ยคและวิาการอยู่อาา้ยผ่านภูมิปญ
ต ญา
ี้องาิ่นคคพืงนี่ภาคยะว้นออกเฉยงเหนือคกรณาึกษาพืงนีล่ ุ่มนงาเลย. ถาาปตยยกรรมพืงนาิ่นี่
อยู่อาา้ย 4 ภาค. หน้าค51 - 79. กรุงเีพฯ: คณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ย
าิลปากร.
2.2)คผลงานแย่งหรือเรยบเรยงหน้งถือ
2.2.1)คอธิปคอุี้ยว้ฒนานนี. (2561). การออกแบบถาานพยาบาลถาหร้บถ้ยวเลงยงไว้เป็นเพื่อนค
(พิมพคร้งงี่ค1). ขอนแก่น: คณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น.
3. ยาแหน่งคผู้ช่วยาาถยราจารยคคจานวนค6ครายคคได้แก่
3.1 นางถาวถุก้ญญาคคพรหมนารีคคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค5264คได้แจ้ง
ความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาการผ้งเมืองคโดยเถนอเอกถารและผลงานีาง
วิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค ถุก้ญญาคพรหมนารีค(2556)ค“การประยุกยใช้ระบบถารถนเีาภูมาิ าถยรในการวิเคราะห
เขยอิีธิพลเมืองด้วยแบบจาลองคHuff: กรณาึกษาคภาคยะว้นออกเฉยงเหนือคประเีาไีย”
ในคหน้งถือเอกถารการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองคประจาปีค2556ค
“Inclusive City”. คณะถาาปตยยกรรมาาถยรคถาาบ้นเีคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณีหาร
ลาดกระบ้ง. โรงพิมพแห่งจุฬาลงกรณมหาวิียาล้ยคหน้าค29-38.
2.1.2)ค ถุก้ญญาคพรหมนารีคและคเบญจวรรณคี้านลลพรค(2548)ค“พืงนี่ถาธารณะในชุมชนไี-เลยค
การาึกษาีางด้านกระบวนการของพืงนี่และถ้งคม:คกรณาึกษาคหมูบ่ ้านนาอ้อคจ้งหว้ดเลย”ค
ในควารถารวิจ้ยคมขค(KKU Research Journal) ปีี่10คฉบ้บี่1.คขอนแก่นคโรงพิมพ
มหาวิียาล้ยคขอนแก่น หน้าค79–86ค(ปตจจุบ้นเป็นวารถารอยู่ในฐานกลุ่มี่ค1คเปล่ยนชื่อ
วารถารเป็นคAsia-Pacific Journal of Science and Technology) ค่าคImpact Factor
0.070
3.2 นางถาวจ้นีนยคคจิร้ณธน้ฐคคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค4911คได้แจ้ง
ความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอเอกถารและ
ผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค5

1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค จ้นีนยคจิร้ณธน้ฐ.ค(2561).ค“บีบาีของความเชื่อและเพาถภาวะี่มย่อการจ้ดการพืงนี่ใน
เรือนกลุ่มไีพวนในเชยงขวางคถปป.คลาว”.คในควารถารถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ยคคณะ
ถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น.คคปีี่ค17คฉบ้บี่ค1.คคขอนแก่น:คคหจก.โรงพิมพ
คล้งนานาวิียา.คหน้าค61-74. (TCI 1/ Impact Factor 0.024)
2.1.2)ค จ้นีนยคจิร้ณธน้ฐคและนพดลคย้งงถกุล.ค(2558).คคเถ้นีางี่องเี่ยวถาาปตยยกรรมริมแม่นงาโขงค
จ้งหว้ดนครพนม.คคในคProceeding การประชุมวิชาการระด้บชายิค“ถาาปตยยกระบวนี้าน”
พ.า.ค2558.คณคคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยาิลปากร.คว้นี่ค2คกรกฎาคมค2558.
2.1.3)ค นพดลคย้งงถกุลคและจ้นีนยควงาคาค(จิร้ณธน้ฐ).ค(2548).คคยิความเชื่อและระบบถ้งคมก้บการ
ปลูกถร้างเรือนพืงนบ้านและชุมชนผู้ไี.คขอนแก่น: าูนยวิจ้ยพหุล้กษณถ้งคมกลุ่มนงาโขงค
มหาวิียาล้ยขอนแก่น.
3.3 นางถาวนิถราคคอารุณคคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค4959คคได้แจ้ง
ความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอเอกถารและ
ผลงานีางวิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค นพดลคย้งงถกุล, ีรงยาควระีวมาา, การุณยคาุภมิยรโยธิน, ถุก้ญญาคพรหมนารี, อธิปคคคค
อุี้ยว้ฒนานนี, นิถราคอารุณคและกุลารคย้งงถกุล.ค(2560). รูปแบบและอ้ยล้กษณเรือนพืงนาิ่น
พืงนี่ลุ่มน้ามูล-ลาพระ เพลิงคจ้งหว้ดนครราชถมา.คในคนพดลคย้งงถกุลค(บ.ก.), การประชุม
วิชาการระด้บชายิโฮมภูมิคคร้งงี่ค3. คคคคคคคคคคหน้าค33 - 44. ขอนแก่น:คคณะถาาปตยยกรรม
าาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น.
2.1.2)ค นพดลคย้งงถกุล, ีรงยาควระีวมาา,คถรนาาคถินอุไรพ้นธ,คถ้กการคราษถุีธิ,์ คกุลารคย้งงถกุล,ค
นิถราคอารุณ, เขมโชยคภู่ประเถริฐ, ธรา้กดิ์คถิงหปรชา และถุกญ
้ ญาคพรหมนารี.ค
(2556).บ้านเคหะชนบีแบบบูรณาการ.คภาคอถาน.คในวารถารวิชาการคณะถาาปตยยกรรม
าาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น. ปีี่ค12คฉบ้บี่ค2คหน้าค20-33.คขอนแก่น:คคณะถาาปตยยกรรม
าาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น.เผยแพร่ในวารถารในฐานข้อมูลาูนยด้ชนการอ้างอิงวารถาร
ไียค(TCI) กลุ่มวารถารกลุ่มี่ค2 (ปตจจุบ้นควารถารอยู่ในฐานกลุม่ ี่ค1 เปล่ยนชื่อวารถารเป็นค
ถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ย)คคค่าคImpact Factor 0.024
2.1.3)ค อธิปคอุี้ยว้ฒนานนี, นิถราคอารุณคและรุ่งจิยคจารุพงษีวิช.ค(2554).แผนี่ี่องเี่ยวพุีธ
ถาานยามเถ้นีางเลยบริมแม่นงาโขงคจ้งหว้ดหนองคาย.ควารถารวิชาการคคณะถาาปตยยกรรม
าาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่นคปีี่ค10 ปีค2554. หน้าค46 - 64. ขอนแก่น:คคณะ
ถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น.เผยแพร่ในวารถารในฐานข้อมูลาูนยด้ชนการ
อ้างอิงวารถารไียค(TCI) กลุ่มวารถารกลุ่มี่ค2 (ปตจจุบ้นควารถารอยู่ในฐานกลุ่มี่ค1 เปล่ยน
ชื่อวารถารเป็นคถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ย)คคค่าคImpact Factor 0.024
2.2)คบีความีางวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค6

2.2.1) Atip Utaiwattananont and Nisra Aruni. (2009). Suan Mokkh: The Architecture of
Emptiness. Design Principles and Practices: An International Journal. Volume 3.
Issue 5. pp. 145 - 154. Article: Print (Spiral Bound). Article: Electronic (PDF File;
2.420MB).
3.4 นายนยี้ยคคย้นมิยรคคพน้กงานมหาวิียาล้ยคคเลขประจายาแหน่งค2160คคได้แจ้งความประถงคในการขอ
กาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยเถนอเอกถารและผลงานีางวิชาการคมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คบีความีางวิชาการ
2.1.1)ค Nayatat Tonmitr (2016), Spatial Configuration and Space for CreatingคIncomeค
(SCI) for Arts and Music School, AIJ/ AIK/ ASC, The 11th Internationalค
Symposium on Architectural Interchanges in Asia (11th ISAIA),คArchitectural
Institute of Japan, Architectural Institute of Korea, and Architectural Society of
China, A-14-2.
2.1.2)ค Haruno Kinjo, Nayatat Tonmitr, Toru Irie, and Nobuyuki Ogura (2016), Study on
the Early Stages of Concrete Block Houses in Okinawa,- Focused on the Design
of Hisao NAKAZA -, AIJ/ AIK/ ASC, The 11th International Symposium on
Architectural Interchanges in Asia (11th ISAIA), Architectural Institute of Japan,
Architectural Institute of Korea, and Architectural Society of China, B-7-5.
3.5 นายชลวุฒิคคพรหมถาขาคณคถกลนครคคข้าราชการพลเรือนในถาาบ้นอุดมาึกษาคคเลขประจายาแหน่งค2160คคได้
แจ้งความประถงคในการขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาประยุกยาิลป์โดยเถนอเอกถารและผลงานีาง
วิชาการคมาเพื่อประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค ชลวุฒิคพรหมถาขาคณคถกลนคร.ค(2552).คโครงการพ้ฒนากระบวนการผลิยเครื่องปต้นดินเผา
ไฟย่าอถาน: เครื่องปต้นดินเผาบ้านห้วบึง.ควารถารวิชาการคณะถาาปตยยกรรมาาถยรค
มหาวิียาล้ยขอนแก่น.คปีี่ค8.ค2552,คหน้าค50–ค57.คimpact factor = 0.024, TCI กลุ่มค1ค
(ค่าคimpact factor ี่ระบุค= 0.024คเป็นค่าเฉล่ยจากปีค2557ค-ค2559คเนื่องจากวารถารเริ่ม
เข้าฐานคTCIคเมื่อปีค2557)
2.2)คบีความวิจ้ย
2.2.1)คชลวุฒิคพรหมถาขาคณคถกลนคร. (2560). การาึกษาเปรยบเียบคกระบวนการและผลงาน
ออกแบบคี่ถอดคล้องก้บการยลาดคของวิถาหกิจชุมชนไีย. เอกถารประกอบการประชุม
วิชาการระด้บชายิค“าิลปกรรมวิจย้ ” คร้งงี่ค3.คว้นี่ค13ค-ค14คกรกฎาคมค2560, หน้าค201ค-ค
214.
2.2.2)ค ชลวุฒิคพรหมถาขาคณคถกลนคร.ค2556).คการออกแบบยราถินค้าและบรรจุภณ
้ ฑคอาหารเช้า
จากข้าวเม่าคถาหร้บผู้ประกอบการวิถาหกิจชุมชน.คเอกถารประกอบการประชุมวิชาการ
ระด้บชายิค“โฮมภูมิ”คคร้งงี่ค1.คว้นี่ค9ค-10คพฤาจิกายนค2556,คหน้าค13ค-ค40.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค7

3.6 นายชิงช้ยคคาิริธรคคพน้กงานมหาวิียาล้ยคคเลขประจายาแหน่งค5018คคได้แจ้งความประถงคในการขอ
กาหนดยาแหน่งีางวิชาการคยาแหน่งคอาจารยคถาขาวิชาประยุกยาิลป์โดยเถนอเอกถารและผลงานีางวิชาการคมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคด้งนง
1) แบบคก.พ.อ.ค03คค
2) ผลงานีางวิชาการค ประกอบด้วย
2.1)คผลงานวิจ้ย
2.1.1)ค ชิงช้ยคาิริธรค(2562).คการออกแบบกราฟิกจากอ้ยล้กษณฮูปแย้มของถิมอถานเพื่อใช้ใน
ผลิยภ้ณฑและถื่อดิจิี้ลเชิงว้ฒนธรรม (Graphic design from Esan Sim Mural Identity
for cultural products and digital media )ควารถารวิชาการคณะาิลปกรรมาาถยรค
มหาวิียาล้ยขอนแก่น.คปีี่ค11.คฉบ้บี่ค2คเดือนคกรกฎาคมค–คธ้นวาคมคพ.า.ค2562, (รอ
ยพิมพ) TCIคกลุ่มค2คค่าคimpact factor = 0.028ค(เป็นค่าเฉล่ยจากปีค2558ค-ค2560)
2.1.2)คชิงช้ยคาิริธรค(2561).คการประยุกยใช้ว้ฒนธรรมฮูปแย้มในการออกแบบกราฟิกเพื่อถ่งเถริมการ
ออกกาล้งกายในกฬาขอนแก่นมาราธอนนานาชายิค2019 (Application of Esan Sim in
Graphic Design for Support Exercising Khon Kaen International Marathon 2019 )ค
วารถารการพยาบาลและดูแลถุขภาพ.คปีี่ค36.คฉบ้บี่ค3คเดือนคกรกฎาคมค–คก้นยายนคพ.า.ค
2561,(รอยพิมพ) TCIคกลุ่มค1คค่าคimpact factor = 0.079ค(เป็นค่าเฉล่ยจากปีค2558ค-ค
2560)
โดยผู้เถนอขอกาหนดยาแหน่งี้งงค10ครายนงคคเอกถารและผลงานีางวิชาการคได้ผ่านความเห็นชอบจากี่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯคคร้งงี่ค9/2561คเมื่อว้นี่ค19คก้นยายนค2561คแล้วคคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณาคและขอความเห็นชอบจากี่
ประชุมในการพิจารณาเถนอชื่อกรรมการผู้ีรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ีรงคุณวุฒิี่คก.พ.อ.คกาหนดคของผู้เถนอขอฯครายละคจานวนไม่
น้อยกว่าค6คชื่อคในถาขาวิชาเดยวก้นคหรือใกล้เคยงก้นค(โดยวิธล้บ)
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคมมยิเห็นชอบการเถนอขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการของผู้ขอกาหนดยาแหน่งีางวิชาการ
ี้งงค10ครายคและมมยิล้บเถนอชื่อกรมการผู้ีรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานีางวิชาการคจานวนไม่น้อยกว่าค6ครายชื่อค(โดยวิธล้บ)ค
ี้งงนงคให้มการแก้ไขคกพอ.03ครายคนายอธิปคอุี้ยว้ฒนานนีคเล็กน้อยค
2.4 ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจาปี 2561
คครองคณบด ฝ่ า ยบริ ห ารคแจ้ ง ว่ า คด้ ว ยมหาวิ ี ยาล้ ย เช ยงใหม่ ค ขอเชิ ญ เถนอชื่ อ บุ ค คลี่ เ ป็ น น้ ก าึ ก ษาเก่ า
มหาวิี ยาล้ ย เชยงใหม่ คี่ ม คุ ณ ถมบ้ ยิ ย ามระเบ ยบถมาคมาิ ษ ย เก่ า มหาวิ ี ยาล้ ย เชยงใหม่ คว่า ด้ วยการค้ ด เลื อ กน้ ก าึ ก ษาเก่ า
มหาวิี ยาล้ยเชยงใหม่ดเด่นเข้าร้บการพิจารณาค้ดเลือกในค7คถาขาคภายในว้นี่ค15คยุลาคมค2561ครายละเอยดยามเอกถาร
ประกอบการประชุมคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคมมยิไม่เถนอ
2.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษา
คคประธานคแจ้งว่า นางถาวถินินาาคคโคยรุฉินคคผู้ได้ร้บอนุม้ยิให้ลาาึกษาระด้บปริญญาเอกคถาขาวิชาถาาปตยยกรรมค(การ
ออกแบบ)คณคUniversity of Florenceคถาธารณร้ฐอิยาลคด้ วยีุ นถ่วนย้ วคและีุ นโครงการพ้ ฒนากาล้ งคนด้านมนุษยาาถยรและ
ถ้งคมาาถยรค(ีุนเรยนดมนุษยาาถยรและถ้งคมาาถยรแห่งประเีาไีย)คปีการาึกษาค2553-2557คมกาหนดค2คปีค10คเดือนค16คว้นค
น้บย้งงแย่ว้นี่ค16คธ้นวาคมค2558คาึงว้นี่ค31คยุลาคมค2561คขออนุม้ยิขยายเวลาเพื่ออยู่าึกษาระด้บปริญญาเอกคถาขาวิชาเดิมคณค
ถาานาึกษาเดิมคด้วยีุนเดิมคมกาหนดค1คปีคน้บย้งงแย่ว้นี่ค1คพฤาจิกายนค2561คาึงว้นี่ค31คยุลาคมค2562ครวมเวลาาึกษาี้งงถิงนค3ค
ปีค10คเดือนค16คว้นคคเนื่องจากย้งไม่ถาเร็จการาึกษาคโดยแจ้งว่า ได้ผ่านการเรยนรายวิชาของหล้กถูยรค(Course works)ครวมาึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมีางวิชาการย่างคๆคยามี่ีางหล้กถูยรได้กาหนดไว้ครบเรยบร้อยด้วยการถะถมหน่วยกิยได้ในถ่วนของภาควิชาการค
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค8

เป็นจานวนี้งงถิงนค60คหน่วยกิยคและอกค70คหน่วยกิยคในถ่วนของภาคงานวิจ้ยและวิียานิพนธครวมี้งงถิงนค130คหน่วยกิยคปตจจุบ้น
ย้งคงเหลือหน่วยกิยี่ย้องถะถมเฉพาะถ่วนของภาคงานวิจ้ยและวิียานิพนธอกเป็นจานวนค50คหน่วยกิยคซึ่งขณะนงอยู่ระหว่าง
ดาเนินงานวิจ้ยในห้วข้อค“Public library space: The role and relationship with the well-being of their users” ซึ่งอยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูลงานวิจ้ยภาคถนามเพื่อี่จะนาไปถู่การวิเคราะหข้อมูลและการเขยนร่างย้วเล่มวิียานิพนธค(ภาษาอิยาเลยน)ค
ในข้งนยอนย่อไปค คโดยการขอขยายเวลาาึกษาคร้งงนงคได้ผ่านความเห็นชอบจากี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯคใน
คราวประชุมคร้งงี่ค9/2561คเมื่อว้นี่ค19 ก้นยายนค2561คแล้วคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณาค
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคมมยิเห็นชอบให้พน้กงานมหาวิียาล้ยครายนางถาวถินินาาคโคยรุฉินคขยายเวลาาึกษาค
เพื่ออยู่าึกษาระด้บปริญญาเอกคถาขาวิชาเดิมคณคถาานาึกษาเดิมคด้วยีุนเดิมคมกาหนดค1คปีคน้บย้งงแย่ว้นี่ค1คพฤาจิกายนค2561คาึง
ว้นี่ค31คยุลาคมค2562คยามี่เถนอ
ค
2.6 แจ้งขอเปลี่ยนกาหนดเล่มออกวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)
คคประธานคแจ้งว่าคยามี่วารถารถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ย ค(Built Environment Inquiry – BEI)คได้มกาหนด
ออกเล่มวารถารฯคปีละค2คฉบ้บคีุกเดือนมิาุนายนคและคธ้นวาคมคน้งนคคี่ประชุมกองบรรณาธิการคในคราวประชุมคร้งงี่คพิเาษ/
2561คเมื่อว้นี่ค12คก้นยายนค2561คมมยิให้มการออกวารถารคปีละค3คฉบ้บคีุกเดือนคเมษายนคถิงหาคมคและธ้นวาคมคโดยเริ่มออก
ในปีคพ.า.ค2562คซึ่งออกเป็นวารถารฉบ้บออนไลนคคและยกเลิกการยพิมพเป็นเล่มคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณาคค
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคคมมยิเห็นชอบยามี่เถนอ
2.7 การขอความเห็ น ชอบในหลั ก การในการของบประมาณสนั บ สนุ น ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
วารสารวิชาการคณะฯ และการดาเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
คณะ
คคประธานคแจ้งว่าคยามี่กองบรรณาธิการวารถารวิชาการคคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคได้มการดาเนินการจ้ดีาเล่ม
วารถารวิชาการคณะฯคในแย่ละรอบี่ออกเล่มวารถารคน้งนคคการยรวจถอบภาษาไียคภาษาอ้งกฤษคและรูปแบบการเขยนบีความค
ย้งไม่าูกย้องยามหล้กการด้านภาษาและรูปแบบการของวารถารคถ่งผลให้มบางบีความบกพร่องในด้านภาษาและรูปแบบคด้งน้งนค
กองบรรณาธิการวารถารวิชาการคณะฯคจึงขอความเห็นในหล้กการในการของบประมาณถน้บถนุนจากกองีุนวิจ้ยประจาคณะฯค
ในการดาเนินการเก่ยวก้บการจ้ดีาวารถารวิชาการคณะคและการดาเนินในกิจกรรมี่เก่ยวข้องก้บการพ้ฒนาคุณภาพวารถารค
ประกอบด้วย
1. การจ้ดีาวารถารวิชาการคณะฯ
2. ค่าจ้างผู้เช่ยวชาญในการยรวจถอบภาษา
3. ค่าจ้างผู้เช่ยวชาญในการยรวจถอบรูปแบบบีความค
4. ค่าจ้างโรงพิมพจ้ดรูปเล่มวารถารคและพิมพวารถาร
5. ค่าเดินีางในการไปราชาการคและค่าลงีะเบยนคของกองบรรณาธิการคในการพ้ฒนาคุณภาพวารถาร
โดยขออนุม้ยิในหล้กการเก่ยวก้บงบประมาณถน้บถนุนในการจ้ดีาวารถารวิชาการคณะฯคซึ่งปตจจุบ้นมจานวนี้งงถิงนค3คเล่มคด้งนง
1. วารถารถิ่งแวดล้อมถรรคถร้างวินิจฉ้ยคคBuilt Environment Inquiry
2. วารถารวิชาการคพล้งงานและถิ่งแวดล้อมอาคารค-คJournal of Building Energy & Environmen
3. วารถารวิจ้ยการออกแบบแห่งเอเชย Journal of Asia Design Research
ี้งงนงคการของบประมาณถน้บถนุนจากกองีุนวิจ้ยประจาคณะฯคเป็นไปยามประกาามหาวิียาล้ยขอนแก่นค(ฉบ้บ
ี่ค2328/2561) ลงว้นี่ค27คถิงหาคมค2561คเรื่องคหล้กเกณฑในการบริหารงบประมาณคและวิธปฎิบ้ยิคในการใช้จ่ายเงินของ
กองีุนวิจ้ยประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่นคข้อค5.7คเป็นค่าใช้จ่ายคหรือการถน้บถนุนกิจกรรมอื่นๆคของ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค9

คณะคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะคจึงเถนอี่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหล้กการคร้งงนงคหากี่
ประชุมเห็นชอบในหล้กการคจ้กได้ขออนุม้ยิงบประมาณจากกองีุนวิจ้ยประจาคณะฯคย่อไป
มติคคคี่ประชุมพิจารณาแล้วคคมมยิเห็นชอบในหล้กการยามี่เถนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
คคคคคคผู้ช่วยคณบดฝ่ายวางแผนและพ้ฒนาครายงานผลการยรวจประเมินคุณภาพภายในคIQA)ระด้บหล้กถูยรคประจาปี
การาึกษาค2560 โดยถรุปได้คด้งนงค
ลาด้บ
1
2
3
4
5
6
7
8

หล้กถูยร
ถา.บ.ถาาปตยยกรรมาาถยร
ออ.บ.การออกแบบ
ผ.ม.การวางแผนภาคและเมือง
ถา.ม.เีคโนโลยอาคาร
ถา.ม.ถาาปตยยกรรมาาถยร
ออ.ม.การออกแบบ
ปร.ด.ถาาปตยยกรรมาาถยร
ปร.ด.การวางแผนภาคและเมือง

2557

2558

2.11
2.90
2.30
2.29
2.25
2.11
2.15
1.53

3.18
3.26
3.14
3.04
3.06
3.16
3.15
2.40

2559
กก.ประเมิน
3.20
3.42
3.39
3.32
3.07
3.37
-

2560
CHE
3.20
3.42
ไม่ผ่าน
3.04
3.32
2.58
2.56
2.17

กก.ประเมิน
หมายเหยุ
3.19
ยรวจว้นี่ 23ถ.ค.61(ยรวจเอง)
3.61
ยรวจว้นี่ 21ถ.ค.61(ยรวจเอง)
2.79
ยรวจว้นี่ 24ถ.ค.61(ถุ่มจากมข.)
3.60
ยรวจว้นี่ 21ถ.ค.61(ยรวจเอง)
3.51
ยรวจว้นี่ 31ถ.ค.61(ยรวจเอง)
2.97
ยรวจว้นี่ 24ถ.ค.61(ถุ่มจากมข.)
3.44
ยรวจว้นี่ 24ถ.ค.61(ถุ่มจากมข.)
2.74
ยรวจว้นี่ 29ถ.ค.61(ยรวจเอง)

รายละเอยดยามเอกถารประกอบการประชุมคจึงแจ้งี่ประชุมเพื่อีราบ
มติคคคี่ประชุมร้บีราบ
3.2 แจ้ ง ขอยกเลิ ก เลข ISSN เดิ ม และขอเลข ISSN ใหม่ วารสารสิ่ ง แวดล้ อ มสรรค์ ส ร้ า งวิ นิ จ ฉั ย (Built
Environment Inquiry – BEI)
ผา.ีรงยาควระีวมาาคกรรมการประจาคณะประเภีผู้ีรงคุณวุฒิคแจ้งว่า คด้วยกองบรรณาธิการได้ดาเนินการ
เปล่ยนแปลงชื่อวารถารจากเดิมคคค“วารถารวิชาการคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคมหาวิียาล้ยขอนแก่น ” เป็นคค“ถิ่งแวดล้อมถรรค
ถร้างวินิจฉ้ยค(คBuilt Environment Inquiry - BEI)” โดยเริ่มใช้ในคปีี่ค16 ฉบ้บี่ค1 (มกราคม-มิาุนายนคพ.า.ค2560) เป็นย้นมาคค
ย้งคงเลขมายรฐานถากลประจาวารถารเดิมค(International Standard Serial Number) คISSN : 1685-4489คคซึ่งได้ดาเนินการ
แจ้งแก้ชื่อไปย้งคาูนยด้ชนการอ้างอิงวารถารไียคแล้วน้งนคคย้งไม่ได้มการแจ้งถาน้กหอถมุดแห่งชายิคในการเปล่ยนแปลงชื่อด้งกล่าวคค
ซึ่งีางถาน้กหอถมุดแห่งชายิได้คให้ข้อเถนอแนะด้งนงค
- หากวารถารมการเปล่ยนแปลงจากชื่อเดิมี่ได้ลงีะเบยนไว้คคย้องดาเนินการีาหน้งถือแจ้งขอยกเลิกการพิมพคและ
เลขคISSN เดิมคคจากน้งนให้ดาเนินการของเลขคISSN ใหม่คและชื่อใหม่คี้งงถาหร้บการพิมพเป็นเล่มคและออนไลนคจะ
ใช้เลขคISSN ย่างก้นค
- ในถ่ วนการน้ บค่ าคImpact Factor ของาู นยด้ ชน การอ้างอิ งวารถารไียคได้รับ ข้อเถนอแนะคให้ ี าหน้ งถื อแจ้ ง
เปล่ยนแปลงเลขคISSN ใหม่ได้คซึ่งไม่มผลกระีบก้บค่าคImpact Factor เดิมค
มติคคคี่ประชุมร้บีราบ
3.3 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัย
1.คบรรยายพิเาษจากคนา.แลกเปล่ยนโครงการคIAESTE
คคคคยามี่คคณะฯคได้มน้กาึกษาย่างชายิคยามโครงการแลกเปล่ยนน้กาึกษานานาชายิเพื่อการฝึกงานด้าน
เีคนิคคIAESTE จานวนค2คคนคน้งนคได้มการกาหนดให้น้กาึกษาฝึกงานได้ถะี้อนผลการฝึกปฏิบย้ ิงานด้านเีคนิคคโครงการไอเอถเย้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคร้งงี่ค11/2561คคเมื่อว้นี่ค26คก้นยายนค2561คคฉบ้บผ่านการร้บรองคคคหน้าค10

ประเีาไียคเมื่อว้นี่ค25คก้นยายนค2561คณคอาคารเอนกประถงค(ถิ ม)คคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคโดยการถะี้อนผลคร้งงน่คม
ผู้เข้าร่วมถะี้อนผลจานวนคค3ครายคคือค
1. Dr.Alexandru Calin อาจารยจากมหาวิียาล้ยคUAUIM คณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคประเีาค
Romania
2. Ms.Georgiana Gogolan น้กาึกษาถาขาคArchitecture จากประเีาคRomania โครงการ
น้กาึกษานานาชายิเพื่อการฝึกงานด้านเีคนิคคIAESTE
3. Ms.Loti Milosevice น้กาึกษาถาขาคArchitecture จากประเีาคSerbia โครงการแลกเปล่ยน
น้กาึกษานานาชายิเพื่อการฝึกงานด้านเีคนิคคIAESTE
2.คการประกาาจ้งหว้ดขอนแก่นค“WCC: World craft city of mudmee (Ikat) Textiles Khonkaen
Privince” นครแห่งม้ดหม่โลก
คคคถภาห้ยากรรมโลกคกาหนดจ้ดงานมหากรรมผ้าม้ดหม่โลกค2561 คร้งงี่ค4 ของโลกคคซึ่งประเีาไียจะ
เป็นเจ้าภาพคคโดยกาหนดจ้ดงานระหว่างว้นี่ค4 - 6 หรือค7 - 9 ธ้นวาคมค2561 ณคจ้งหว้ดขอนแก่นคคและใช้ชื่อโครงการค“Word
Ikat Textiles Symposium 2018: Tying Heritage to Future @ Khonkaen มหกรรมผ้าไหมม้ดหม่โลกและเถวนาค2018 : ถืบ
ถานภูมิปตญญาถู่อนาคยี่จ้งหว้ดขอนแก่น ” โดยจะมการประเมินความพร้อมเพื่อประกาาร้บรองให้จ้งหว้ดขอนแก่นเป็นค“WCC:
World craft city of mudmee (Ikat) Textiles Khonkaen Privince”
การประกาาจ้ ง หว้ ด ขอนแก่ น ค“WCC: World craft city of mudmee (Ikat) Textiles Khonkaen
Privince” นครแห่งม้ดหม่โลกคจะย้องจ้ดเยรยมข้อมูลี่เก่ยวข้องเพื่อเถนอย่อถภาห้ยากรรมภาคพืงนเอเชยแปซิฟิคค(Word Craft
Council Asia Pacific Region: WCC APR) พิจารณาโดยมคณะกรรมการถภาพห้ยากรรมภาคพืงนเอเชยแปซิฟิคคกาหนดเดินีาง
มายรวจประเมิ น คณคจ้ งหว้ ด ขอนแก่ น คในระหว่ า งว้ น ี่ ค 9 - 12คยุ ล าคมค2561คโดยในถ่ ว นของคณะถาาปต ย ยกรรมาาถยรค
มหาวิียาล้ยขอนแก่นได้ร้บมอบหมายให้นาเถนอบีบาีของถาาบ้นการาึกษาในการนาเอาม้ดหม่ เข้ามาใช้ในการเรยนการถอน
โดยนาเถนอในรูปแบบนิีรราการและการจ้ดแถดงแฟช้่นโชวชุดผ้าม้ดหม่คคจานวนค20คชุดคคพร้อมนาเถนอพรเซ้นีเีช้่นภาพการ
จ้ดการเรยนการถอนในช้งนเรยนคคการาึกษาดูงานในแหล่งีอผ้าม้ดหม่ในชุมชนย่างๆคในจ้งหว้ดขอนแก่นคคและผลงานแฟช้่นใน
โครงการออกแบบของน้กาึกษาถาขาการออกแบบคแขนงถิ่งีอและแฟช้่นคคคณะถาาปตยยกรรมาาถยรคคมหาวิียาล้ยขอนแก่นคคใน
ว้นพฤห้ถบดี่ค11คยุลาคมค2561คณคเวีกลางยลาดย้นยาลคคเวลาค18.00คน.เป็นย้นไปคโดยมคผา.ดร.ชน้ษฎาคจุลล้ษเฐยรคเป็น
ผู้ร้บผิดชอบดาเนินการ
มติคคคีป่ ระชุมร้บีราบค
3.3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1.คการค้ดเลือกกลางบุคคลเข้าาึกษาในถาาบ้นอุดมาึกษาค(Thai University Admission System :
TCAS)คปีการาึกษาค2562ค
คเมื่ อ ว้ น ี่ ค 18คก้ น ยายนค2561คคณะฯคได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม การค้ ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า าึ ก ษาใน
ถาาบ้นอุดมาึกษาค(Thai University Admission Systemค: TCASคปีการาึกษาค2562คก้บีางถาน้กบริหารและพ้ฒนาวิชาการค
โดยถรุปได้คด้งนง
รอบี่
1

รายการ
Portfolio

ว้นร้บถม้คร
1 – 15 ธ้นวาคมค2561

2

โควยาภาคฯ

6ค–ค25คกุมภาพ้นธค2562

ถาระ
การร้บด้วยคPortfolio โดยไม่มการถอบข้อเขยนคถาหร้บน้กเรยนี้่วไปค
น้กเรยนี่มความถามาราพิเาษคน้กเรยนโควยาคคน้กเรยนเครือข่ายคให้
น้ก เรยนยื่น ถม้ครโดยยรงก้ บถาาบ้นอุ ดมาึก ษาหรือยามี่ี่ ประชุ ม
อธิการบดแห่งประเีาไียกาหนด
การร้บแบบโควยาี่มการถอบข้อเขยนหรือข้อปฏิบ้ยิคน้กเรยนี่อยู่ใน
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3

ร้บยรงร่วมก้น

4

Admissions

5

ร้บยรงอิถระ

เขยพืง นี่หรือภาคโควยาโรงเรยนในเครือข่ายคและน้ก เรยนี้่วไปใน
โครงการความถามาราพิ เ าษย่ า งๆคโครงการของถ าน้ กงาน
คณะกรรมการการอุ ดมาึก ษาคซึ่งถาาบ้ นอุด มาึก ษาประกาาเกณฑ
การาึกษาคให้น้กเรยนยื่นถม้ครโดยยรงก้บถาาบ้นอุดมาึกษาหรือยามี่
ี่ประชุมอธิการบดแห่งประเีาไียกาหนด
17ค–ค29คเมษายนค2562
การร้ บ ยรงร่ ว มก้ น คถ าหร้ บ น้ ก เร ยนในโครงการกลุ่ ม ถาาบ้ น
แพียาาถยรแห่งประเีาไียค(กถพี.)คโครงการอื่นๆคและน้กเรยน
ี้่วไปคให้ี่ประชุมอธิการบดแห่งประเีาไียเป็นหน่วยกลางร้บถม้คร
และการค้ ด เลื อ กโดยน้ ก เร ยนถามาราเลื อ กได้ ค6คถาขาวิ ช าแบบ
เรยงลาด้บคและแย่ละถาาบ้ นอุดมาึก ษากาหนดเกณฑการร้บี่เป็ น
อิถระของยนเอง
9 – 19 พฤษภาคมค2562
การร้บแบบคAdmissions ถาหร้บน้กเรยนี้่วไปคโดยถมาคมี่ประชุม
อธิการบดแห่งประเีาไียคเป็นหน่วยกลางในการร้บถม้ครและการ
ค้ด เลื อ กคยามเกณฑ ค่ านง าหน้ ก ี่ ป ระกาาไว้ล่ วงหน้ าคี้ง งนง น้ ก เร ยน
ถามาราถม้ครได้ค4คถาชาวิชาแบบเรยงลาด้บ
28คพฤษภาคมค–ค10คมิ าุ น ายนค การร้บยรงอิถระคถาาบ้ นอุดมาึกษาร้บถม้ครโดยยรงด้วยวิธ การของ
2562
ถาาบ้นอุดมาึกษา

โดยน้กเรยนีุกคนมถิีธิ์คคนละค1คถิีธิ์คถามาราเลือกถม้ครรอบใดก็ได้ยามหล้กเกณฑี่กาหนดคแย่เมื่อ ยืนย้นถิีธิ์แล้วคจะไม่
ถามาราเข้าร้บการค้ดเลือกในรอบา้ดไปคหากย้องการเข้าร้บการค้ดเลือกในรอบา้ดไปจะย้องถละถิีธิ์ี่มอยู่ก่อนคซึ่งการยืนย้นถิีธิ์
และการถละถิีธิ์จะย้องีาในระยะเวลาี่กาหนดเี่าน้งนคี้งงนงคการถละถิีธิ์ี่ได้ร้บแล้วเพื่อใช้ถิีธิ์ใหม่จะกระีาได้เพ ยงคร้งงเดยวค
การถละถิีธิ์นอกเหนือจากเวลาี่กาหนดไม่น้บเป็นการถละถิีธิ์ในระบบกลางคจึงแจ้งี่ประชุมเพื่อีราบ
มติคคคีป่ ระชุมร้บีราบค

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางพรรณคจรดอน)
คกรรมการและเลขานุการคคณะกรรมการประจาคณะ

นางรินีรลภ้ถคถิริโชคเดชากิยยิ์
นางพรรณคจรดอน
ผู้จดบ้นีึกการประชุม
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