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คร้ังท่ี  2/2562 
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย   สันติเวส   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส  ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560) เนื่องจากมีภาระงานด้านการ
บริหาร   ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของหลักสูตรเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  
2562 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.
2560) จ านวน 1 ราย ดังน้ี 

เดิม : ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส   
เปลี่ยนเป็น : นางสาวมนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามที่เสนอ 

 

2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนเง่ือนไขรายวิชา AR 011 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 
Basic Architectural Design 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอเปลี่ ยนเง่ือนไข
รายวิชา AR 011 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพ้ืนฐาน Basic Architectural Design  เนื่องจากหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเง่ือนไขเดิมรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ 1) วิชา AR 011 201 หลักการออกแบบ Principles of Design  2) วิชา AR 011 
202 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม  Architecture Presentation  3) วิชา AR 011 203  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
Architectural Drawing  นั้น มีเนื้อหารายวิชาไม่ต่อเนื่องและไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้   โดยผ่านความเห็นชอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  20  
กุมภาพันธ์  2562   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เงื่อนไข(เดิม) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

AR 011 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 5(1-8-6) 
Basic Architectural Design   
 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ต้อง
เคยเรียนวิชา AR 011 201, 
AR 011 202 และ AR 011 203 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
ไม่มี 

 

มต ิ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาดังกล่าว ตามที่เสนอ 
 

2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติจัดโครงการอบรมทักษะวิชาชีพกับผู้ประกอบการและสหกิจศึกษา
ทางการออกแบบร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท นอร์ทสตาร์ สตูดิโอ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  ได้ขออนุมัติด าเนินงาน
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพกับผู้ประกอบการและสหกิจศึกษาทางการออกแบบร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และบริษัทนอร์ทสตาร์ สตูดิโอ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และหลักสูตร
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับบริษัทนอร์ทสตาร์ สตูดิโอ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี สื่อโรง
ภาพยนต์ และจัดท าภาพเคลื่อนไหวแอนิเมช่ัน ที่เป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงานโดยมีการผนวกลักษณะงานให้
สอดคล้องเข้ากับหลักสูตรของทั้ง 2 คณะ ทั้งการเรียนและการฝึกงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
และวิจัยประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ประเมินผล
การจัดโครงการฯ และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวด้วย 
 

2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษา ณ ต่างประเทศ 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางสาวสินินาถ โคตรุฉิน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 

2156 สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (การออกแบบ)  ณ  University  of  Florence  สาธารณรัฐอิตาลี  ด้วยทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  ประจ าปี 2553 - 2557  ตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน  2561 - 19 มกราคม 2562 และด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันท่ี 20 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 โดยได้รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับแจ้งจากส านักงาน ก.พ. ไม่
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในฐานะนักเรียนทุน ด้วยมีผลต่อพันธะผูกพันเรื่องระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้
ครบก่อนเกษียณอายุงาน นั้น บัดนี้  บุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์จะขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
โดยเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรเดิม และสถานศึกษาเดิม ซึ่งการศึกษาอยู่ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินงานวิจัย  
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเขียนงานวิทยานิพนธ์ในล าดับต่อไป โดยมีก าหนดจะท าการสอบและน าเสนองานวิทยานิพนธ์เพื่อ
ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสินินาถ โคตรรุฉิน ลาศึกษา ณ 
ต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ 

 

2.5 ขอแก้ไขประกาศคณะฯ เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามประกาศคณะฯ ฉบับที่ 33/2567 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยหลัง
การสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือสอบวัดคุณสมบัติแล้ว นั้น เนื่องจากกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาได้เริ่มกระบวนการโครงการวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์แล้วตัง้แต่เปิดภาคการศึกษาแล้ว ดังน้ัน เพื่อให้การเก็บ
ค่าธรรมเนียมสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุรสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับการด าเนินการกระบวนการท าวิจัย 
และบังเกิดผลดีต่อการท าวิทยานิพนธ์ และทันต่อการขอเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมกับต้นสังกัดที่ให้ทุนแก่นักศึกษา จึงขอแก้ไข
ประกาศคณะฯ ฉบับที่ 33/2567 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุป ดังนี้ 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 447/2549 ประกาศคณะฯ  33/2557(เดิม) ประกาศที่ขอแก้ไขใหม ่
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยเก็บได้ใน
อัตราไม่เกิน 80,000.- บาท 
(การก าหนดอัตราให้คณบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก าหนด
โดยจัดท าเป็นประกาศของคณะฯ) 

ข้อ 5. หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม 
     5.1 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยเก็บ
ได้ ในอั ตราไม่ เกิ น  80 ,000 .- บาท  ยก เว้น
นั ก ศึกษาที่ ใช้ทุ นส่ วนตั ว  ห รือทุ นอื่ นที่ ไม่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
    5.2  ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดี 
พิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้น หรือให้ผ่อนช าระ
ค่าธรรมเนียม เป็นการเฉพาะรายได้                                     

  
 
 
 
                    คงเดิม 

 6. หลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียม 
    ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน
และบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายใน 
60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
ห ลั งจ า ก ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส อ บ ผ่ า น เค้ า โค ร ง
วิทยานิพนธ์หรือสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  

ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน
และบั ญ ชี  คณ ะสถาปั ตยก รรม ศาสต ร์  
นับตั้งแต่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาแรกเป็นต้นไป 

 

 7. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายค่าธรรมเนียม               
เหมือนเดิม 

คงเดิม 

 

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบใหแ้ก้ไขประกาศคณะฯ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีมการวจิยั ตาม
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 

2.6 พิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มี 

การเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าปี 
2562 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 จ านวน 6 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) สาขาสังคมศาสตร์ 4) 
สาขามนุษยศาสตร์ 5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ 6) สาขารับใช้สังคม โดยสามารถเสนอได้สาขาละ 1 ท่าน ภายในวันที่  20 
มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตไิม่เสนอช่ือ 
 

2.7 ขอใช้เงินกองทุนส ารองสะสม-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(เพ่ิมเติม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  

30 มกราคม 2562 มีมีติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนส ารองสะสม จ านวน 8 ,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ส าหรับ
โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโครงการ
ขยายพื้นที่ของห้องปฏิบัติการเครื่องเรือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งความจ าเป็นเพิ่มเติมในการขอใช้งบประมาณ กองทุนส ารองสะสมคณะฯ (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม เหตุผลความจ าเป็น เจ้าของเรื่อง 

1. โครงการปรับปรุงส านักงาน
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 7,200,000.00 7,200,000.00 ปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2. โครงการปรับปรุงห้อง
ปฎิบัติงานไม้ 

1 1,170,000.00 1,170,000.00 ปรับปรุงห้องปฎิบัติงานไม้ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

ภายในวงเงินไม่เกิน  8,000,000.00 บาท(แปดล้านบาทถว้น) ดังเดิม 

1. คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
สถาปัตยกรรม     

41 52,000.00 2,132,000.00 ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี พ.ศ. 2555 ที่
ไม่รองรับการใช้งานโปรแกรมด้าน
สถาปัตยกรรมที่ต้องการทรัพยากร
เครื่องที่สูงขึ้นในการประมวลผลและ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อพว่งเริ่มช ารุดมาก
แล้ว และทดแทนคอมพวิเตอร์ส าหรับ
งานสถาปัตยกรรม ในห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 02 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อม
หลังคาโดยสาร 

1 2,300,000.00 2,300,000.00 ทดแทนคันเดิม ที่ใช้งานมานาน และ
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 
นักศึกษาและผู้ใช้งาน  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุนส ารองสะสม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(เพิ่มเติม) รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 12,802,000.00 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากกองทุนส ารองสะสม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 12,802,000.00 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) ได้ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  สรุปมตินอกวาระการประชุม 
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       ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1 เรื่อง  ดังนี ้

1. คณะกรรมการประจ าคณะ ตามหนังสือท่ี มข 0301.14.1.1/ว 17 ลงวันท่ี 4 ก.พ.2562  และได้มีมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบขอรับทุนไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2562  
ราย ผศ. ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.2.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 

1. สรุปจ านวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)  
 รายงานสรุปการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2562  ระดับ

ปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) โดยสรุปได้ ดังนี้ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- จ านวนรับตามแผน    จ านวน 15 คน 
- ผู้สมัคร     จ านวน  196 คน 
- ส่ง Portfolio    จ านวน 169 คน 
- ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา   จ านวน 23 คน 
- จ านวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา(ยืนยันสิทธ์ิ)  จ านวน  14 คน 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
- จ านวนรับตามแผน    จ านวน 20 คน 
- ผู้สมัคร     จ านวน  77 คน 
- ส่ง Portfolio    จ านวน 53 คน 
- ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา   จ านวน 20 คน 
- จ านวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา(ยืนยันสิทธ์ิ)  จ านวน  17 คน 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.2.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ 

 ทั้งนี้ คณะฯ มีก าหนดการเริ่มด าเนินการโครงการดังกล่าว ในช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษ  โดยโครงการ
ปรับปรุงส านักงานคณบดี จะด าเนินการย้ายส านักงานคณบดี ไปยังห้องต่างๆ เป็นการชั่วคราว เช่น ห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุดเดิม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้อง 24 น. เป็นต้น ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 โดยดูความเหมาะสมของแต่หน่วยงานเป็น
หลัก 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

 
 
เลิกประชุมเวลา  14.50  น. 
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                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


