รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 6/2556
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
---------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
2. นายวรัฐ ลาชโรจน
3. นายธรรมวัฒน อินทจักร
4. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง
5. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภูประเสริฐ
6. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ
7. นายธันฐกรณ พงศพิมล
8. นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช
9. นายวิทยากร ดวงแกว
10. นายสักการ ราษีสุทธิ์
11. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
12. นางอโนชา นนทคุปต

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
เลขานุการคณะ

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
2. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
3. ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ ชมาฤกษ

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ไปราชการ)
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (ติดราชการ)
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ)

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2556

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไช
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรคณะ/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป (รายงานทุก 3 เดือน) ครั้งที่ 2
รองคณบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒ นา แจ ง วา ตามที่ ใ นการประชุ ม ครั้ง ที่ แ ล ว แจ งเลื่ อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติ งานตามแผนยุ ทธศาสตรคณะ/ตัวชี้วัด ประกั นคุณ ภาพ/คํารั บรองการปฏิบั ติราชการ ประจําป ครั้งที่ 2 มาเป นการ
ประชุมครั้งนี้ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผน ไดเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือนแลว ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 1

มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจงวา ตามที่ ในการประชุม ครั้ งที่แ ลว มี มติ เห็ นชอบในหลักการที่ จะให มีการนํ าหลักเกณฑ กองทุ น
สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร กลับมาใชใหม สวนจะนําไปใชสําหรับเปนคาใชจายใดบางนั้น
ขอใหเ สนอคณะกรรมการประจํ าคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง นั้น ดังนั้น จึงเสนอที่ ประชุมเพื่อพิ จารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น เรื่ อง หลั กเกณฑ การใช เงิ นกองทุ นส งเสริ มและพั ฒนาการผลิ ต บั ณฑิ ต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และไดใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ซึ่งประธานรับที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการตาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวของที่ประชุมตอไป ดังนี้
1. หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 8
1.1 ควรระบุที่มาของรายรับของกองทุนใหชัดเจนวา มาจากเงินรายไดประจําปของคณะ รอยละ 5 และ
เงินกองทุนที่เหลือจายในแตละป
1.2 ควรระบุองคประกอบของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมาจากตัวแทนของผูบริหารคณะสวนหนึ่ง และ
ตัวแทนจากบุคลากรสายผูสอนอีกสวนหนึ่ง โดยอาจมีจํานวน 3 : 4 คน และควรมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป
2. หมวดที่ 2 ผูมีสิทธิ์ขอใชเงิน
2.1 ควรระบุผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนไวกวางๆ เปนการทั่วไป ไดแก บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สวนรายละเอียดที่จะกําหนดวา บุคลากรประเภทใดจะมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนเปนคาใชจายใดไดบางนั้น
ควรนําไประบุไวในประกาศหลักเกณฑระดับคณะแทน
3. หมวดที่ 3 การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.1 เนื่องจากมีคาใชจายบางรายการ ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ไดกําหนด
หลักเกณฑใหการสนับสนุนไวแลว ดังนั้น จึงควรตัดรายการคาใชจายดังกลาวออกจากการสนับสนุน
โดยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ ตาม (ราง) ประกาศหลักเกณฑนี้ เพื่อไมให
เปนการสนับสนุนที่ซ้ําซอนกัน
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ควรนําไประบุไวในประกาศหลักเกณฑ
ระดับคณะแทน
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 กรอบคําของบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2557
รองคณบดี ฝายวางแผนและพัฒ นา แจงว า (ราง) งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 ตาม
เอกสารประกอบการประชุม เปนการประมาณการรายรับและรายจายในปงบประมาณ 2557 โดยดานรายรับ คณะฯ มี
รายรับจากเงินรายได 2 ทางคือ
1. เงินผลประโยชน เชน ดอกเบี้ยจากเงินสํารองสะสม คาเชาสถานที่ คาบริการวิชาการ คาปรับหองสมุด คา
รับสมัครสอบ เปนตน
2. เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
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ในการประมาณการรายรับ จะประมาณการจากแผนการรับนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2557 และจํานวน
นักศึกษาที่มีอยูในภาคการศึกษา 2/2556 รวมกับเงินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ แลวตั้งเปนยอดรายรับ สวนรายจายจะ
แยกหมวดตามลั กษณะการใชจายใหสอดคล องกับนโยบายการบริ หารของคณะผูบ ริหาร โดยยึดหลักประโยชนสู งสุด และ
ประหยัด และหักรอยละ 15 เขาสวนกลางเพื่อใชเปนคาสาธารณูปโภค ทุนสํารองสะสม และคาใชจายอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งหากการบริหารงบประมาณของคณะใชไมหมด เงินที่เหลือจะถูกผลักเขาสู “เงินสํารองสะสม” ของคณะฯ ตอไป
ทั้ ง นี้ ในป ง บประมาณ 2557 เห็ นควรตั้ ง แผนประมาณการรายรั บ และรายจ ายเงิ น รายได ค ณะ ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ดานรายรับ 20,764,575 บาท
- จากเงินผลประโยชน
3,445,000 บาท
- จากคาธรรมเนียมการศึกษา
17,319,575 บาท
2. ดานรายจาย 20,764,575 บาท
- คาจางพนักงานเงินรายได และลูกจางชั่วคราวเงินรายได
4,350,000 บาท
(พนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา ลูกจางชั่วคราว 9 อัตรา)
- อุดหนุนการบริหารจัดการทั่วไป
4,262,553 บาท
- อุดหนุนจัดการศึกษา
5,433,711 บาท
- อุดหนุนการบริการวิชาการแกสังคม
2,125,000 บาท
- ครุภัณฑ
1,500,000 บาท
- หักเขามหาวิทยาลัย 15%
3,093,311 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ประมาณการรายรับและรายจาย และจํานวนเงินตามลักษณะ
รายจายที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกรอบคําของบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2557 ตามที่เสนอ
แตทั้งนี้ ขอใหตรวจทบทวนจํานวนเงินที่เปนรายจายสําหรับเงินเดือน/คาจาง ใหครอบคลุมวงเงินตามการปรับบัญชีเงินเดือนแรก
บรรจุตามคุณวุฒิ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2556) ดวย
3.2 การกําหนดอัตราใหม ประจําปงบประมาณ 2557
รองคณบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒ นา แจ ง ว า ในทุ ก ป ง บประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก นจะได รั บ จั ด สรร
อัตรากําลังจากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณแผนดิน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูบริหารอัตรากําลังทั้งหมด โดยกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
สายผูสอน
1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนที่ผูกพันสัญญากับรัฐบาลและ/หรือมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบรรจุบุคคลที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะ
3. เพื่อรองรับภาระงานหรือศาสตรหรือสาขาวิชาใหม ที่เปนเปาหมายและทิศทางของคณะและ/หรือ
มหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา
4. เพื่อสงเสริมศาสตรหรือสาขาวิชาเดิมใหมีความเขมแข็ง และรักษาศักยภาพของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ตลอดจนแผนพัฒนาของประเทศ และแผนระยะยาวอุดมศึกษา
5. เพื่อบรรจุอัตราใหมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑของ สกอ.
สายสนับสนุน
1. เพื่อทดแทนอัตราขาราชการที่เสียชีวิต
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2. เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ตามแนวทางวิเคราะหภาระงานของ สกอ. และสัดสวนภาระงานที่จะ
กําหนดขึ้น ใหเหมาะสมกับบริบทของคณะ
3. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหมตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และตามแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อรองรับภาระงานดานบริการสุขภาพแกประชาชน ตามเกณฑ คปร.
ทั้งนี้ ในการดําเนินการที่ผานมา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิ ทยาลัย
ตามอั ต ราพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ในกรอบอั ต รากํ าลั ง 4 ป มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น โดยได ดํ าเนิ นการขออั ต ราพนั กงาน
งบประมาณแผนดิน ตามจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวที่คณะใชงบประมาณเงินรายไดของคณะจางเอง
เพื่อลดภาระคาใชจายของคณะ และขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สําหรับลูกจางชั่วคราวเงินรายได ทุกตําแหนง
จึงเสนอที่ ประชุม เพื่ อพิ จารณา ใหค วามเห็นชอบการเสนอขอกําหนดอั ตราใหม ประจํ าป งบประมาณ 2557 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. อัตราสายวิชาการ จํานวน 12 อัตรา
2. อัตราสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 13 อัตรา
3. อัตราสายสนับสนุน ประเภททั่วไป จํานวน 3 อัตรา
มติ ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอขอกําหนดอัตราใหม ปงบประมาณ 2557 ไดตามที่เสนอ แต
ทั้งนี้ใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารประกอบคําขอใหถูกตอง ดังนี้
1. ชื่อตําแหนงที่ขอกําหนดใหม
1.1 พนักงานเงินรายได รายที่ 5 ใหปรับแกไขชื่อตําแหนง จาก “นักวิชาการศึกษา” เปน “เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป”
1.2 ลูกจางชั่วคราว รายที่ 1 ใหปรับแกไขชื่อตําแหนง จาก “พนักงานโสตทัศนศึกษา” เปน “นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา”
1.3 ลูกจางชั่วคราว รายที่ 4 ใหปรับแกไขชื่อตําแหนง จาก “เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป” เปน “นายชาง
เขียนแบบ”
2. ตําแหนง “นักวิชาการชางศิลป” ใหขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเฉพาะที่เปนพนักงานงบประมาณแผนดิน
เนื่องจากไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดแลว
3. บรรทัดที่ 4 จากบรรทัดสุดทาย ใหแกไขชื่อประเภทตําแหนง จาก “ประเภททั่วไป” เปน “พนักงาน
ราชการ” และภายใตชื่อประเภทตําแหนงพนักงานราชการนี้
3.1 ใหยายรายการลูกจางชั่วคราว รายที่ 4 (ตามขอ 1.3 ขางตน) ไปไวในลําดับที่ 1 ของประเภทพนักงาน
ราชการ
3.2 ลําดับ “1, 2 และ 3” ใหแกไขเปนลําดับ “2, 3 และ 4” แทน
3.3 ขอความเห็นชอบการยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายวิชาการ ผูทําหนาที่เสนอวาระประชุมแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งไปราชการ
แจงวา ดวยคณาจารยของคณะฯ ประสงคจะยื่นขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก
สังคม ประจําปงบประมาณ 2557 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
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1. โครงการฝกปฏิบัติการ “การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติดวยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม (3-D Building
Design & Draft w/ BIM Technology)” โดย ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต เปนหัวหนา
โครงการ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเครื่องเรือนสําหรับผูสูงอายุเพื่อการจําหนาย สําหรับกลุม
หัตถกรรมชุมชนบานโนนมวง” โดย ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน เปนหัวหนาโครงการ
3. โครงการ “การสํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc รวมกับการบรรยาย และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น บานนาออ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย” โดย ผูชวยศาสตราจารยอธิป อุทัยวัฒนานนท เปนหัวหนาโครงการ
และโดยที่เงื่อนไขของการขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาว โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ กอน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้
โดยในเบื้องตนทางฝายวิจัยฯ ไดจัดสงหนังสือแจงรายชื่อโครงการบริการวิชาการจํานวน 3 โครงการดังกลาว เพื่อสงวนสิทธิ์
ใหกับอาจารยเจาของโครงการแลว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอโครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุน ปงบประมาณ 2557 ตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไปได
3.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจาง
ประธาน แจ ง ว า ตามที่ ทางมหาวิ ทยาลั ย ฯ ได บ รรจุ พ นั กงานมหาวิ ท ยาลั ยสายผู สอนตามยุ ทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย (การบรรจุบุคคลภายนอกขณะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก) จํานวน 2 ราย ไดแก นายขาม จาตุรงคกุล และ
นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร เพื่อปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อนไขการบรรจุระบุ
วา ใหตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 (ภายในระยะเวลา 4 ป นับแตวันที่เขาศึกษา)
และหากไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหสัญญาจางสิ้นสุดลงทันที นั้น บัดนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสอง
รายขางตน ไดเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจางดังกลาว เนื่องจากยังไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามสัญญาจาง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. นายขาม จาตุรงคกุล ผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย ศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ณ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น แจ ง วา ขณะนี้ อยูร ะหว างดํ าเนิ นการจั ด ทํ า
วิทยานิพนธ ในหัวขอ “ตราสัญลักษณลาว : การสรางอัตลักษณองคกรเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน” ซึ่งมีพื้นที่วิจัยใน 3
แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดวยความหลากหลายของรูปแบบตราสัญลักษณ จึงตองใชระยะเวลาใน
การวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาจะสามารถสอบจบและสําเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาที่ 2/2556
จึงเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจาง โดยขอขยายระยะเวลาเพื่อสําเร็จการศึกษาจากเงื่อนไข
ที่กําหนดไวเดิม ออกไปมีกําหนด 7 เดือน 17 วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เพื่อรอการ
ตอบรับบทความวิจัยเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารตางประเทศ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อสําเร็จการศึกษา
และขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่คณะกอนสําเร็จการศึกษา ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
2. นายณั ฏฐพงศ พรหมพงศธร ผู ไดรั บอนุ มัติใ หลาศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก หลั กสูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาวิจัยศิล ปะและวัฒนธรรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน แจงวา ขณะนี้อยูร ะหวางดําเนินการ
จัดทําวิท ยานิพนธ ในหัวขอ “เครื่องปนดินเผาลาว : วิถีชุมชน รูปแบบและกระบวนการผลิตในยุคจินตนาการใหม (Laos
Pottery : Community Way, Type and Processing the New Thinking Period)” อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหผลการวิจัย ซึ่งมีพื้นที่วิจัย 4 แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตจําเปนตองเก็บขอมูลเพิ่มขึ้นอีก 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 5

แขวง จึงตองใชระยะเวลาในการลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาจะสามารถสอบจบไดในภาค
การศึกษาที่ 2/2556
จึงเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจาง โดยขอขยายระยะเวลาเพื่อสําเร็จการศึกษาจาก
เงื่อนไขที่กําหนดไวเดิม ออกไปมีกําหนด 7 เดือน 17 วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการใหเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
จางตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ขอใหการเจาหนาที่คณะฯ ประสานงานกับนายขามฯ และอาจารยที่ปรึกษา ถึงกําหนดการขอขยาย
ระยะเวลาที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เนื่องจากตามเอกสารที่นายขามฯ และอาจารยที่ปรึกษาเสนอมานั้น ยังมีความ
ไมสอดคลองกันในเรื่องระยะเวลา และขอใหประสานงานกับ นายณัฎฐพงศฯ ถึงกําหนดการขอขยายระยะเวลาที่จะสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดจริง เพื่อที่จะไมมีการเสนอขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกในโอกาสตอไป
3.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับวุฒิ
ประธาน แจ ง วา นายสั ญชั ย สันติ เวส พนั กงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ซึ่ งสํ าเร็ จการศึกษาระดั บ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ไดแจงความประสงคขออนุมัติปรับวุฒกิ ารศึกษา เพื่อใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
และโดยที่ ป ระกาศ ก.บ.ม.มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น (ฉบั บ ที่ 14/2555) เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารปรั บ วุ ฒิ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย ขอ 7.1 กําหนดใหการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ต องไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะดวย (ตองมีวุฒิตรงกับการเรียนการสอนในคณะ และเปนความตองการของคณะ) ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ การขอปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวขอปรับวุฒิไดตามที่เสนอ
3.6 เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ประธาน แจงวา ดวยมหาวิทยาลัยฯ ไดออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2556 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และตามขอ 47
แหงขอบังคับดังกลาวกําหนดวา ใหกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ชุดเดิม ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะแตงตั้งกรรมการชุดใหมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2556)
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหคณะ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไมเปนผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง) และมีคุณสมบัติดังนี้ เปนกรรมการตามองคประกอบของ ก.บ.ม.
ตามขอ 6.1.1 (5) ประกอบดวย
1. บุคคลผูดํารงตําแหนงวิชาการ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย จํานวน 2 คน
2. บุคคลผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึง่ ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 2 คน
โดยรายชื่อบุคลากรที่คณะเสนอ จะสังกัดคณะ/หนวยงานใดก็ไดภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ
3.7 เสนอชื่อศิษยเกาดีเดนและศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป 2556
ประธาน แจ งว า ด วยสมาคมศิ ษย เ ก ามหาวิ ท ยาลั ยขอนแก น จะพิ จารณาคั ด เลื อกศิ ษย เ ก าดี เ ด นที่ สํ าเร็ จ
การศึ กษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เพื่ อเสนอชื่ อเข า รั บ โล เ กี ย รติ ย ศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น โดยผู ที่ ไ ด รั บ โล จ ะเข ารั บ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 6

พระราชทานจากพระหัตถของผูแทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอใหทางคณะฯ
เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดคณะ ที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงาน ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ
3.8 เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ประธาน แจงวา สํานั กงานมูลนิ ธิการศึกษาเพื่อสั นติภ าพพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ขอความรวมมื อจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพิจารณาหาบุคคลที่มีความเหมาะสม สมควรจะไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยคํานึงถึง
คุณคาความดีงามที่บุคคลนั้น ๆ ไดปฏิบัติภารกิจและดําเนินวิถีชีวติ ปกติ และผลงานเปนไปเพื่อการเกิดและการสรางสันติภาพ
ทั้งเพื่อปจเจกบุคคล องคคณะบุคคล และสังคมโดยรวม ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือจากคณะ ในการพิจารณาเสนอชื่อ
ผูที่อยูในขายไดรับการพิจารณา พรอมจัดทํารายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบที่กําหนด สงภายในวันที่ 2 กันยายน
2556 เพื่อเสนอตอทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ สถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
โดย ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ รับที่จะใหขอมูลรายละเอียดสําหรับการกรอกแบบฟอรมเสนอชื่อตอไป
3.9 ขอแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา อาจารยเจาของวิชา 805 499 Project in Industrial Design 8(1-21-6)
Sec.01 เสนอขอแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 ใหแกนักศึกษา ราย
นายสุ ทธิ์พิ ณัฎฐกิจ ปด ผลงาม รหัสนักศึ กษา 523200112-3 ตามรายละเอีย ดในเอกสารประกอบการประชุม เนื่องจาก
นักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนด และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 แลว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนไดตามที่เสนอ
3.10 ขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา มีนักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิช า
ดังนี้
1. นางสาวอั ญ ธิ กา ธรรมธราธาร นั กศึ กษาคณะฯ รหั ส นั กศึ กษา 553200135-0 ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะฯ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากเดิม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เปน
สาขาวิช าการออกแบบอุ ตสาหกรรม ไดยื่ นคํารองขออนุมั ติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไ ดศึกษามาแลวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ครั้งที่เวียนพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 แลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
จึง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จารณาให ค วามเห็ นชอบ การขอเที ย บโอนรายวิ ช าและค าคะแนนของรายวิช าของ
นักศึกษารายดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 766/2549 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ
คาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
2. นักศึกษาคณะฯ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 3 ราย ได
ยื่นคํารองขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในสาขาวิชาเดิม โดยทั้งนี้ไดผานความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2556 แลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 7

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

แผนการ
ศึกษา

1
2
3

565200018-3
565200023-0
565200027-2

นายนภดล ละมุนเมือง
นายวัชรกุล กอนกั้น
นายอาณัฐพงษ ภาระหัส

ข
ข
ข

จํานวน
รายวิชา
ที่ขอเทียบโอน
9
5
5

จํานวนรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ที่คณะกรรมการหลักสูตร ที่คณะกรรมการหลักสูตร
เห็นชอบใหเทียบโอน
เห็นชอบใหเทียบโอน
2
6
2
6
1
3

จึง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิจารณาให ความเห็ น ชอบ การขอเที ย บโอนรายวิ ช าและคาคะแนนในรายวิช าของ
นักศึกษาทั้ง 3 รายดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ใหแกนักศึกษาทั้ง
4 ราย ได ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
3.11 รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวิช าการ แจง วา มีนักศึกษาได ยื่นคํ ารองขอสําเร็จการศึกษา ป การศึกษา 2555 ซึ่ งงานบริ การ
การศึ กษาได ต รวจสอบคุ ณ สมบัติ หนี้ สินกั บ ทางคณะและมหาวิ ท ยาลัย และตรวจสอบความถู กต องของชื่อ – สกุล รหั ส
ประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับการเสนอชือ่ เปนผูสําเร็จการศึกษาได จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอ
ชื่อผูสําเร็จการศึกษา ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี ขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555
ลําดับ

หลักสูตร

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

GPA

1

สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)

513200276-2

นายธีระพัฒน มาศยคง

2.52

2

สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ)

503200113-9

นายภาณุวัฒน ผองสามสวน

2.14

3

สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (โครงการพิเศษ)

513200217-8

นายสรสิน ทิพยคํามี

2.27

ระดับบัณฑิตศึกษา ขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555
ลําดับ
1
2
3
4

หลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

รหัสนักศึกษา
515200019-6
515200032-4
515200042-1
535200015-6

ชื่อ - สกุล
นายเติมศักดิ์ ฉาสูงเนิน
นายสัณทิฏฐ ดวงแพง
นายพิศาล คีรีวงก
นายพัชรพล เวียรศิลป

แผนการศึกษา
ข
ข
ข
ข

GPA
3.60
3.85
3.10
3.40

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา ทั้ง 7 ราย ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ
1) การเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัย ประเภทคาราเต–โด
ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ระหวางวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับมอบหมายใหเปน
เจาภาพจัดการแขงขัน 1 ประเภทกีฬา ไดแก กีฬาคาราเต–โด โดยใชโรงยิมเปนสถานที่จัดการแขงขัน ทั้งนี้ จะมีการประสาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 8

ขอความรวมมือจากนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ ในการดําเนินการดังกลาวตอไป โดยจะมีเจาหนาที่จากการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (กกท.) มาอบรมใหความรู
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2) การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3
รองคณบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒนา แจ ง ว า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก นไดรั บ การตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอก รอบที่ 3 จากสํ านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค การมหาชน) (ส.ม.ศ.) ไปแลวนั้ น
ปรากฏผล คณะสถาปตยกรรมศาสตรผานเกณฑประเมิน โดยมีบางตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุง เชน รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ ในป 2557 ส.ม.ศ. จะเขามาตรวจ
ประเมินซ้ําอีกครั้งหนึ่งใน 4 คณะวิชา ที่มีผลงานบางตัวชี้วัดอยูในระดับตองปรับปรุง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2555 ตามเกณฑ IQA (41 ตัวชี้วัด) และตามเกณฑ EdPEx ระหวางเดือน กรกฎาคม –
กันยายน 2556 โดยคณะสถาป ตยกรรมศาสตร จะได รับ การตรวจประเมิน ในวันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง ผลการ
ประเมิ นตนเองในเบื้ องต น ตามตัวชี้วัด การตรวจประเมิ นคุณ ภาพภายใน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยได
มอบหมายใหคณะทํางานประกันคุณภาพฯ จัดเตรียมหลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมินดังกลาวแลว และในปการศึกษาหนา
จะปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นตอไป สําหรับการตรวจประเมินในป
การศึกษานี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จะสัมภาษณคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาผูมีส วนไดสวนเสี ยดว ย ซึ่งทาง
คณะฯ สามารถกําหนดตัวบุคคลไดเอง
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะผูที่ทางคณะอาจนัดหมายใหรวมไดรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ดวย เชน หัวหนาสายวิชาฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สวนตัวแทนจากนักศึกษานั้น อาจเปน
ตัวแทนที่มาจากนักศึกษาทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
4.3 ผลการสรรหากรรมการประจําคณะ แทนตําแหนงที่วาง
รองคณบดีฝายวิชาการ (ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะฯ) แจงวา คณะกรรมการสรรหา
กรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรจากคณาจารยประจํา ซึ่งไดรับแตงตั้งตามคําสั่งคณะฯ ไดดําเนินการใหมีการเสนอ
ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วาง
ลง จํานวน 1 ตําแหนง เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนง ตัง้ แตวันที่ 1
มิถุนายน 2556 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เปนผูไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ โดยไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เปนตนไป
สําหรับการสรรหาครั้งนี้ มีคณาจารยมาใชสิทธิ์เสนอชื่อ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 46.81 จากผูมีสิทธิ์
เสนอชื่อทั้งหมด จํานวน 47 คน จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการคณะ แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียนเสนอขอ
มติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
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1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษา
คณะฯ ราย นางสาวอั ญ ธิกา ธรรมธราธาร รหั ส นักศึ กษา 553200124-9 จากเดิ ม สาขาวิ ช าสถาปต ยกรรมศาสตร เป น
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/589 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556)
2. เห็นชอบการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่เคยศึกษามาแลว ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแกนักศึกษาคณะฯ ราย นายจัตุมงคล สืบศรี รหัสนักศึกษา 553200007-3 ซึ่งไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากเดิม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
เปน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/590 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556)
3. เห็นชอบการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่เคยศึกษามาแลว ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแกนักศึกษาคณะฯ ราย นางสาวพนารักษ เอี่ยมเวช รหัสนักศึกษา 563200097-7 ซึ่ง
เปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากเดิม สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป น
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร โดยผานการสอบคัดเลือก Admission
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/626 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556)
4. รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร จํ านวน 6 ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุ ตสาหกรรม จํ านวน 12 ราย และระดั บอนุปริ ญญา
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 19 ราย ประจําภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูรอน ป
การศึกษา 2555
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/625 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอเลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2556
ประธาน แจงวา ตามที่มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันพุธ สัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน นั้ น
เนื่องจากในวันพุธ สัปดาหที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนั้น จึงขอ
เลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในเดือนกรกฎาคม 2556 จาก วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เปน วันพุธที่
31 กรกฎาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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