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ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2556

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 7 วาระที่ 5.5 ข้อ 2) โดยให้ตัดข้อความว่า “ขอให้ทางคณะหลีกเลี่ยงการใช้
ตราสัญลักษณ์เดิมไปก่อน โดย” ออก
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2556
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า วาระการปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2556 นี้ เป็น
วาระที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ที่ประชุม ตามปฏิทินการเสนอวาระประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ อย่างไรก็ตาม เห็นว่า
ควรยกวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปที่มีคณบดีร่วมประชุมด้วย และรอหลักสูตรต่างๆ เสนอโครงการสําหรับปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

การศึกษาหน้าก่อน ซึ่งมีกําหนดส่งคณะภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ทั้งนี้ หลังจากการปรับแผนงบประมาณกลาง
ปีงบประมาณ 2556 แล้ว ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ ทางคณะมีกําหนดจะทบทวนวิสัยทัศน์ และการจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2557 ต่อไป
อนึ่ง จากการดําเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2556 เมื่อครบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,939,766.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.41 โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารส่วนกลาง เป็นเงิน 8,174,980 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.67 และการใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน
1,764,786 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.93 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 102
ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 55 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามรายชื่อในเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะแก่ทางคณะ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการรับที่จะไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวของที่
ประชุมต่อไป ดังนี้
1. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่มีสัดส่วนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ว่าเกิดจากสาเหตุใด ที่ทางคณะควรต้องดําเนินการใดๆ ต่อไปหรือไม่
2. การดําเนินการช่วยเหลือนักศึกษาตกค้างที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามรุ่นที่เข้าศึกษา
3. การติดตามประเมินผลบัณฑิตในภาพรวมหลังสําเร็จการศึกษา
2.3 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีอาจารย์เจ้าของวิชา จํานวน 2 รายวิชา เสนอขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็น
ระดับคะแนน ให้แก่นักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากครบกําหนดการส่งผลการปฏิบัติงานแล้ว
ดังนี้
1) รายวิชา 806 122 History of Western Art and Architecture 3(3-0-3) เสนอขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์
I เป็นระดับคะแนน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นักศึกษา รหัส
553200007-3 แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น F
2) รายวิชา 805 381 Practical Work in Industrial Design 3(1-6-9) Sec.01 เสนอขอแก้ไขการให้
สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ได้แก่
นักศึกษา รหัส 513200256-8 แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น S
ทั้งนี้ การเสนอขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนดังกล่าว ตามข้อ 1) ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ เวียนพิเศษ/2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 2

2556 และ ตามข้อ 2) ได้ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 แล้ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนได้ตามที่เสนอ
2.4 รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีมติให้การรับรองผลการศึกษา
ประจําภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นักศึกษา รหัส 513200189-7 ยังไม่มีผลการเรียนในรายวิชาประจํา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถนําเงินไปชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดได้ จึงทําให้ผลการลงทะเบียนเรียนถูกยกเลิก และไม่มี
ผลการเรียนในช่วงเวลาของการส่งผลการศึกษารายวิชา และบัดนี้ นักศึกษารายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบให้ลงทะเบียนเรียน
ช้าเป็นกรณีพิเศษ และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาประจําภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2555 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาในรายวิชาประจําภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) สําหรับนักศึกษารายนี้ ดังนี้
1. รายวิชา 804 505 Seminar in Architecture Sec.2
ระดับคะแนน D+
2. รายวิชา 803 327 Architectural Design IV Sec.1
ระดับคะแนน C
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/2556
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองผลการศึกษาแก่นักศึกษารายดังกล่าวในครั้งนี้แล้ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมีมติให้การรับรองผลการศึกษาแก่นักศึกษารายดังกล่าวตามที่เสนอ
2.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขอยุติการศึกษา
ประธาน แจ้งว่า นางสาวนิธิวดี ทองป้อง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกําหนด 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 แจ้งว่าขณะนี้มีปัญหาด้านสุขภาพจากการตั้งครรภ์ โดยแพทย์ได้ให้
คําแนะนําให้ลดภาวะเครียด หลีกเลี่ยงการหักโหมงานหนัก และไม่ควรขับรถเป็นระยะทางไกล ซึ่งอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์
ได้ ดังนั้น จึงจะขอยุติการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืน
มติ ที่ประชุมรับทราบการขอยุติการศึกษาของบุคคลดังกล่าว ส่วนการต้องชดใช้ทนุ คืนหรือไม่นั้น ให้ผู้รับทุน
เสนอทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าของทุนเพื่อพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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