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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  6/2556 

วันพุธท่ี  26  มิถุนายน  2556 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

---------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท  คณบด ี      ประธาน 

2. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายบริหาร     

3.    นายธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

4.    ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง   รองคณบดีฝายวิชาการ  

5.    ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

6.    ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

7.    นายธันฐกรณ  พงศพิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

8.    นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

9.    นายวิทยากร  ดวงแกว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

10.  นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

11.  นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

12.  นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ไปราชการ) 

2.   ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร    หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  (ติดราชการ) 

3.   ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ  ชมาฤกษ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 

22 พฤษภาคม 2556 
 

มติ    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไช 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1    รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรคณะ/ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําป (รายงานทุก 3 เดือน) คร้ังท่ี 2  

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่ในการประชุมครั้งที่แลว แจงเล่ือนการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ครั้งที่ 2 มาเปนการ

ประชุมครั้งน้ี น้ัน   บัดน้ี งานนโยบายและแผน ไดเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือนแลว ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ  
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

2.2  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

       ประธานแจงวา ตามที่ในการประชุมครั้งที่แลว มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะใหมีการนําหลักเกณฑกองทุน

สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร กลับมาใชใหม   สวนจะนําไปใชสําหรับเปนคาใชจายใดบางน้ัน 

ขอใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง น้ัน   ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว และไดใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ซ่ึงประธานรับที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการตาม

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวของที่ประชุมตอไป ดังน้ี 

1.  หมวดที่ 1  บททั่วไป ขอ 8  

1.1   ควรระบุที่มาของรายรับของกองทุนใหชัดเจนวา  มาจากเงินรายไดประจําปของคณะ รอยละ 5 และ

เงินกองทุนที่เหลือจายในแตละป 

1.2   ควรระบุองคประกอบของคณะกรรมการกองทุน ซ่ึงมาจากตัวแทนของผูบริหารคณะสวนหน่ึง และ

ตัวแทนจากบุคลากรสายผูสอนอีกสวนหน่ึง โดยอาจมีจํานวน 3 : 4 คน  และควรมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 2 ป 

2.  หมวดที่ 2  ผูมีสิทธ์ิขอใชเงิน 

2.1   ควรระบุผูมีสิทธ์ิขอใชเงินกองทุนไวกวางๆ เปนการทั่วไป  ไดแก บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

สวนรายละเอียดที่จะกําหนดวา บุคลากรประเภทใดจะมีสิทธ์ิขอใชเงินกองทุนเปนคาใชจายใดไดบางน้ัน 

ควรนําไประบุไวในประกาศหลักเกณฑระดับคณะแทน 

3.  หมวดที่ 3  การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3.1  เน่ืองจากมีคาใชจายบางรายการ ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ไดกําหนด

หลักเกณฑใหการสนับสนุนไวแลว  ดังน้ัน  จึงควรตัดรายการคาใชจายดังกลาวออกจากการสนับสนุน

โดยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ  ตาม (ราง) ประกาศหลักเกณฑน้ี  เพื่อไมให

เปนการสนับสนุนที่ซํ้าซอนกัน 

3.2   รายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ควรนําไประบุไวในประกาศหลักเกณฑ

ระดับคณะแทน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1   กรอบคําของบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา  (ราง) งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 ตาม

เอกสารประกอบการประชุม เปนการประมาณการรายรับและรายจายในปงบประมาณ 2557  โดยดานรายรับ คณะฯ มี

รายรับจากเงินรายได 2 ทางคอื  

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

แยกหมวดตามลักษณะการใชจายใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารของคณะผูบริหาร โดยยึดหลักประโยชนสูงสุดและ

ประหยัด และหักรอยละ 15 เขาสวนกลางเพื่อใชเปนคาสาธารณูปโภค ทุนสํารองสะสม และคาใชจายอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงหากการบริหารงบประมาณของคณะใชไมหมด เงินที่เหลือจะถูกผลักเขาสู “เงินสํารองสะสม” ของคณะฯ  ตอไป  

ทั้งน้ี  ในปงบประมาณ 2557 เห็นควรตั้งแผนประมาณการรายรับและรายจายเงินรายไดคณะ ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

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 

แตทั้งน้ี ขอใหตรวจทบทวนจํานวนเงินที่เปนรายจายสําหรับเงินเดือน/คาจาง ใหครอบคลุมวงเงินตามการปรับบัญชีเงินเดือนแรก

บรรจุตามคุณวุฒิ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2556) ดวย 
 

3.2   การกําหนดอัตราใหม ประจําปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ในทุกปงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับจัดสรร

อัตรากําลังจากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณแผนดิน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูบริหารอัตรากําลังทั้งหมด โดยกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

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. 
 

ทั้งน้ี  ในการดําเนินการที่ผานมา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิทยาลัย  

ตามอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตรากําลัง 4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดดําเนินการขออัตราพนักงาน

งบประมาณแผนดิน ตามจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวที่คณะใชงบประมาณเงินรายไดของคณะจางเอง 

เพื่อลดภาระคาใชจายของคณะ และขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สําหรับลูกจางชั่วคราวเงินรายได ทุกตําแหนง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบการเสนอขอกําหนดอัตราใหม ประจําปงบประมาณ 2557 ตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

1. อัตราสายวิชาการ จํานวน 12 อัตรา 

2. อัตราสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 13 อัตรา 

3. อัตราสายสนับสนุน ประเภททั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
 

มติ   ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเสนอขอกําหนดอัตราใหม ปงบประมาณ 2557 ไดตามที่เสนอ แต 

ทั้งน้ีใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารประกอบคําขอใหถูกตอง ดังน้ี 

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 

เน่ืองจากไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดแลว 

3. บรรทัดที่ 4 จากบรรทัดสุดทาย ใหแกไขชื่อประเภทตําแหนง จาก “ประเภททั่วไป” เปน “พนักงาน

ราชการ” และภายใตชื่อประเภทตําแหนงพนักงานราชการน้ี 

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   ขอความเห็นชอบการย่ืนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวิชาการ ผูทําหนาที่เสนอวาระประชุมแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงไปราชการ 

แจงวา ดวยคณาจารยของคณะฯ ประสงคจะยื่นขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก

สังคม ประจําปงบประมาณ 2557 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
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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  ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในครั้งน้ี  

โดยในเบื้องตนทางฝายวิจัยฯ ไดจัดสงหนังสือแจงรายชื่อโครงการบริการวิชาการจํานวน 3 โครงการดังกลาว เพื่อสงวนสิทธ์ิ

ใหกับอาจารยเจาของโครงการแลว 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเสนอโครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุน ปงบประมาณ 2557 ตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไปได 
 

3.4  พนักงานมหาวิทยาลัยขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจาง 

ประธาน แจงวา  ตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนตามยุทธศาสตรของ

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 ใหสัญญาจางส้ินสุดลงทันที น้ัน  บัดน้ี  พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสอง

รายขางตน ไดเสนอขออนุมัติเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจางดังกลาว เน่ืองจากยังไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

กําหนดตามสัญญาจาง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังน้ี 

1. นายขาม จาตุรงคกุล  ผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงวา ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการจัดทํา

วิทยานิพนธ ในหัวขอ “ตราสัญลักษณลาว : การสรางอัตลักษณองคกรเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน” ซ่ึงมีพื้นที่วิจัยใน 3 

แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดวยความหลากหลายของรูปแบบตราสัญลักษณ จึงตองใชระยะเวลาใน

การวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดวาจะสามารถสอบจบและสําเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาที่ 2/2556  

จึงเสนอขออนุมัติเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจาง  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. นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร  ผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงวา ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ

จัดทําวิทยานิพนธ ในหัวขอ “เครื่องปนดินเผาลาว : วิถีชุมชน รูปแบบและกระบวนการผลิตในยุคจินตนาการใหม (Laos 

Pottery : Community Way, Type and Processing the New Thinking Period)” อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลและ

วิเคราะหผลการวิจัย ซ่ึงมีพื้นที่วิจัย 4 แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตจําเปนตองเก็บขอมูลเพิ่มขึ้นอีก 2 
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แขวง จึงตองใชระยะเวลาในการลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดวาจะสามารถสอบจบไดในภาค

การศึกษาที่ 2/2556 

จึงเสนอขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจาง  โดยขอขยายระยะเวลาเพื่อสําเร็จการศึกษาจาก

เงื่อนไขที่กําหนดไวเดิม ออกไปมีกําหนด 7 เดือน 17 วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบในหลักการใหเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญา

จางตามที่เสนอ  แตทั้งน้ี ขอใหการเจาหนาที่คณะฯ ประสานงานกับนายขามฯ และอาจารยที่ปรึกษา ถึงกําหนดการขอขยาย

ระยะเวลาที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัยใหชัดเจน  เน่ืองจากตามเอกสารที่นายขามฯ และอาจารยที่ปรึกษาเสนอมาน้ัน ยังมีความ

ไมสอดคลองกันในเรื่องระยะเวลา  และขอใหประสานงานกับ นายณัฎฐพงศฯ ถึงกําหนดการขอขยายระยะเวลาที่จะสามารถ

สําเร็จการศึกษาไดจริง เพื่อที่จะไมมีการเสนอขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกในโอกาสตอไป 
 

3.5  พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับวุฒ ิ

ประธาน แจงวา นายสัญชัย สันติเวส  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ไดแจงความประสงคขออนุมัติปรับวุฒกิารศึกษา เพื่อใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นดังกลาว 

และโดยที่ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  14/2555) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิพนักงาน

มหาวิทยาลัย ขอ 7.1  กําหนดใหการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะดวย (ตองมีวุฒิตรงกับการเรียนการสอนในคณะ และเปนความตองการของคณะ)  ดังน้ัน  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบ การขอปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยรายน้ี เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวขอปรับวุฒิไดตามที่เสนอ  
 

3.6  เสนอช่ือกรรมการบริหารงานบุคคล 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

จะแตงตั้งกรรมการชุดใหมเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่ขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2556)  

ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหคณะ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อขาราชการหรือ

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมเปนผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ หรือ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง) และมีคุณสมบัติดังน้ี เปนกรรมการตามองคประกอบของ ก.บ.ม. 

ตามขอ 6.1.1 (5) ประกอบดวย 

1. บุคคลผูดํารงตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย  จํานวน 2 คน 

2. บุคคลผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญ

การพิเศษ จํานวน 2 คน 

โดยรายชื่อบุคลากรที่คณะเสนอ จะสังกัดคณะ/หนวยงานใดก็ไดภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติไมเสนอชื่อ 
 

3.7  เสนอช่ือศิษยเกาดีเดนและศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป 2556 

ประธาน แจงวา  ดวยสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนที่สําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเสนอชื่อเขารับโลเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผูที่ ไดรับโลจะเขารับ
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พระราชทานจากพระหัตถของผูแทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงขอใหทางคณะฯ

เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดคณะ ที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีคุณสมบัติและผลงาน ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ 
 

3.8  เสนอช่ือเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ  

ประธาน แจงวา สํานักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ขอความรวมมือจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพิจารณาหาบุคคลที่มีความเหมาะสม สมควรจะไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยคํานึงถึง

คุณคาความดีงามที่บุคคลน้ัน ๆ ไดปฏิบัติภารกิจและดําเนินวิถีชีวิตปกติ 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 

นายสุทธ์ิพิณัฎฐกิจ  ปดผลงาม รหัสนักศึกษา 523200112-3   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม เน่ืองจาก

นักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนด และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2556 เม่ือวันที่  9 พฤษภาคม 2556 แลว  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนไดตามที่เสนอ 
 

3.10  ขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา  มีนักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา  

ดังน้ี 

1. นางสาวอัญธิกา  ธรรมธราธาร  นักศึกษาคณะฯ รหัสนักศึกษา  553200135-0  ซ่ึงไดรับอนุมัติให

เปล่ียนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะฯ  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จากเดิม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เปน 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไดยื่นคํารองขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยทั้งน้ีไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม  ครั้งที่เวียนพิเศษ/2556  เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2556 แลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาของ

นักศึกษารายดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ 766/2549  เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ

คาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  

2. นักศึกษาคณะฯ  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  จํานวน 3 ราย ได

ยื่นคํารองขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในสาขาวิชาเดิม  โดยทั้งน้ีได ผานความเห็น

ขอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 

2556 แลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
แผนการ

ศึกษา 

จํานวน

รายวิชา 

ที่ขอเทียบโอน 

จํานวนรายวิชา 

ที่คณะกรรมการหลกัสูตร 

เห็นชอบใหเทียบโอน 

จํานวนหนวยกิต 

ที่คณะกรรมการหลกัสูตร 

เห็นชอบใหเทียบโอน 

1 565200018-3 นายนภดล ละมุนเมือง ข 9 2 6 

2 565200023-0 นายวัชรกุล กอนกั้น ข 5 2 6 

3 565200027-2 นายอาณัฐพงษ ภาระหัส ข 5 1 3 
 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาของ

นักศึกษาทั้ง 3 รายดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การ 

เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ใหแกนักศึกษาทั้ง 

4 ราย ได ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ 

 

3.11  รับรองการเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555   

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา มีนักศึกษาไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ซ่ึงงานบริการ

การศึกษาไดตรวจสอบคุณสมบัติ หน้ีสินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกตองของชื่อ – สกุล รหัส

ประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับการเสนอชือ่เปนผูสําเร็จการศึกษาได  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอ

ชื่อผูสําเร็จการศึกษา ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 
 

ระดับปริญญาตรี   ขอสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555 
 

ลําดับ หลักสตูร รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล GPA 

1 สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)   513200276-2 นายธีระพัฒน มาศยคง 2.52 

2 สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลกัสูตรปกต)ิ   503200113-9 นายภาณุวัฒน ผองสามสวน 2.14 

3 สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (โครงการพิเศษ)   513200217-8 นายสรสิน ทิพยคําม ี 2.27 
 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ขอสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 
 

ลําดับ หลักสตูร รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล แผนการศกึษา GPA 

1 การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต 515200019-6 นายเติมศกัดิ์ ฉาสูงเนิน ข 3.60 

2 การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต 515200032-4 นายสัณทฏิฐ ดวงแพง ข 3.85 

3 สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร 515200042-1 นายพิศาล คีรีวงก ข 3.10 

4 สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร 535200015-6 นายพัชรพล เวียรศิลป ข 3.40 
                          

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา ทั้ง 7 ราย ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ 

      1)   การเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัย ประเภทคาราเต–โด  

ประธาน แจงวา  มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ระหวางวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557  ซ่ึงคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับมอบหมายใหเปน

เจาภาพจัดการแขงขัน 1 ประเภทกีฬา ไดแก  กีฬาคาราเต–โด  โดยใชโรงยิมเปนสถานที่จัดการแขงขัน ทั้งน้ี จะมีการประสาน
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ขอความรวมมือจากนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ ในการดําเนินการดังกลาวตอไป โดยจะมีเจาหนาที่จากการกีฬาแหงประเทศ

ไทย (กกท.) มาอบรมใหความรู 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

2)  การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบท่ี 3   

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ส.ม.ศ.) ไปแลวน้ัน 

ปรากฏผล คณะสถาปตยกรรมศาสตรผานเกณฑประเมิน  โดยมีบางตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุง เชน รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพร สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ  ทั้งน้ี  ในป 2557 ส.ม.ศ. จะเขามาตรวจ

ประเมินซํ้าอีกครั้งหน่ึงใน 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  โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะไดรับการตรวจประเมิน ในวันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  ซ่ึงผลการ

ประเมินตนเองในเบื้องตน ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยได

มอบหมายใหคณะทํางานประกันคุณภาพฯ จัดเตรียมหลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมินดังกลาวแลว และในปการศึกษาหนา 

จะปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป สําหรับการตรวจประเมินในป

การศึกษาน้ี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จะสัมภาษณคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียดวย ซ่ึงทาง

คณะฯ สามารถกําหนดตัวบุคคลไดเอง  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะผูที่ทางคณะอาจนัดหมายใหรวมไดรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินฯ ดวย  เชน  หัวหนาสายวิชาฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  สวนตัวแทนจากนักศึกษาน้ัน อาจเปน

ตัวแทนที่มาจากนักศึกษาทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   
 

4.3  ผลการสรรหากรรมการประจําคณะ แทนตําแหนงท่ีวาง 

รองคณบดีฝายวิชาการ (ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะฯ) แจงวา คณะกรรมการสรรหา

กรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรจากคณาจารยประจํา ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามคําส่ังคณะฯ  ไดดําเนินการใหมีการเสนอ 

ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วาง

ลง จํานวน 1 ตําแหนง เน่ืองจากผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนง ตัง้แตวันที่ 1 

มิถุนายน 2556 เสร็จเรียบรอยแลว  ปรากฏวา นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เปนผูไดรับการเสนอชื่อในครั้งน้ี โดยไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เปนตนไป  

สําหรับการสรรหาครั้งน้ี มีคณาจารยมาใชสิทธ์ิเสนอชื่อ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 46.81 จากผูมีสิทธ์ิ

เสนอชื่อทั้งหมด จํานวน 47 คน จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

 4.4  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 

เลขานุการคณะ แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียนเสนอขอ

มติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 4 เรื่อง  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 
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1. เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษา

คณะฯ ราย นางสาวอัญธิกา ธรรมธราธาร รหัสนักศึกษา 553200124-9 จากเดิม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เปน 

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 ซ่ึงไดรับ

อนุมัติใหเปล่ียนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ 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 เอ่ียมเวช  รหัสนักศึกษา  563200097-7  ซ่ึง

เปล่ียนสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จากเดิม สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เปน 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  โดยผานการสอบคัดเลือก  Admission 

(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/626 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556) 
 

4. รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  6  ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 12 ราย และระดับอนุปริญญา 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย รวมทั้งส้ิน 19 ราย ประจําภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูรอน ป

การศึกษา 2555  

(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของงานบริการการศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/625 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556) 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  ขอเล่ือนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2556  

ประธาน แจงวา ตามที่มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันพุธ สัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน น้ัน 

เน่ืองจากในวันพุธ สัปดาหที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังน้ัน จึงขอ

เล่ือนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในเดือนกรกฎาคม 2556 จาก วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556  เปน วันพุธที่ 

31 กรกฎาคม 2556  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.  

                 

            (นางอโนชา  นนทคุปต) 

นางอโนชา  นนทคุปต       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นางกาญจนา จันทรสมบัต ิ

นางสาววิไล  โพธ์ิเตมิ 

ผูจดบันทึกการประชุม 


