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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2556

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะฯ
ประธานแจงวา ตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการประจํ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 9/2556 เมื่ อวันที่ 16
ตุลาคม 2556 ไดพิจารณาเห็นชอบใหฝายพัฒนานักศึกษา รับไปดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน
มหาวิท ยาลัยขอนแก น ประจําคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 เพื่อเชิดชูเกี ยรติแก ศิษยเ กาคณะสถาปต ยกรรม
ศาสตร ที่กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนตอสังคม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 1

ดีเดน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําสั่ งคณะฯ ที่ 85/2556 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมประวัติและผลงาน จํานวน 2 รายชื่อ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหไดไมเกิน 1 รายชื่อ สําหรับเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายกิตต มักการุณ ศิ ษ ย เ ก า คณะฯ รุ น ที่ 2 เป น ผู
สมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 กรอบคําของบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระนี้ออกไปกอน
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
หัวหน าสายวิช าสถาปตยกรรมศาสตร แจ งวา นายพรสวัสดิ์ พิ ริยะศรัทธา พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงิ น
รายได เลขประจําตําแหนง 4842 สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ได
แจ ง ความประสงค ข อรั บ การประเมิ น เพื่ อ ขอกํ า หนดตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ไดตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู
ขอกําหนดตําแหนงรายนี้แลว ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติและประเภทผลงานเขาขายที่สามารถจะขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยได และไดผานการประเมินการสอนเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 แลว จึงเสนอเอกสารมา
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. สรุปรายงานการประเมินผลการสอน
3. ผลงานทางวิชาการ ไดแก
3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
3.1.1 พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา. 2556. ผลของมวลสารภายในตอการถายเทความรอนผานหลังคา (The
Effect of Internal Mass on Heat Transmission through Roof). วารสารวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจําป 2556 : หนา 86-99.
3.2 ตํารา จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
3.2.1 พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา. 2556. การเขียนแบบสถาปตยกรรม. พิมพครั้งที่ 1. ขอนแกน : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จารณา และขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ในการพิ จารณาเสนอชื่ อกรรมการ
ผูทรงคุ ณวุฒิ เพื่ อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จากรายชื่อผูท รงคุ ณวุ ฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํ านวนไมนอยกวา 6 รายชื่อ ใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคคลดังกลาว และมี
มติเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 รายชื่อ โดยวิธีลับ เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการตอไป
3.3 รายงานความกาวหนาโครงการของผูที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 2

หั วหน าสายวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร แจ ง ว า ผู ช ว ยศาสตราจารย กุล ศรี ตั้ ง สกุ ล ผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในประเทศ เพื่อแต งตํารา เรื่อง โครงสรางไมในงานสถาปตยกรรม มีกําหนด 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีกําหนดสงรายงานความกาวหนาโครงการที่ไดรับอนุมัติ ดังนี้
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2556
จัดทําโครงรางเนื้อหา ตํารา และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมกรณีศึกษา
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขียนเนื้อหาตํารา เรื่อง โครงสรางไมในงานสถาปตยกรรม ความกาวหนารอยละ 40
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557
เขียนเนื้อหาตํารา เรื่อง โครงสรางไมในงานสถาปตยกรรม ความกาวหนารอยละ 70
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาตําราเสร็จสมบูรณ และจัดทําภาพประกอบตํารา ตรวจสอบบรรณานุกรมและการอางอิง
ปรับรูปแบบตนฉบับใหเปนรางตํารา

นั้น บัดนี้ บุคคลดังกลาว ไดส งรายงานความกาวหนาของโครงการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 แลว และเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ.
2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดใหเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการฯ ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาดวย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความกาวหนาของโครงการดังกลาว ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ ระยะที่ 1 ของบุคคลดังกลาว
3.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจงวา นางสาวสมหญิง พงศพิมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน ง อาจารย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชา
การออกแบบอุ ต สาหกรรม ผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ ให ลาศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า Industrial and Manufacturing
Engineering ณ Asian Institute of Technology (AIT) ซึ่งตอมาไดรับอนุมัติใหโอนยายสาขาวิชาในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จากสาขาวิชาเดิม เปนสาขาวิชา Management ณ สถานศึกษาเดิม ดวยทุนมหาวิทยาลัยขอนแกน (กองทุน 40
ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน) และทุนสวนตัว มีกําหนด 4 ป 4 เดือน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ถึง
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ไดยื่นเสนอขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยูศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม (Management) ณ
สถานศึกษาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 8 เดือน นับตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 รวมเวลา
ศึกษาทั้ งสิ้ น 5 ป 7 วั น เนื่องจากยั ง ไม สําเร็จการศึกษา โดยแจ งว า ไดผ านการสอบและรับ รองหัวข อวิ ทยานิพ นธ เรื่ อง
“Multi-criteria of Sustainability for End of Life Flexible Packaging : The Stakeholder Views Similarities and
Differences” แลว จึงมีความจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหผล สงบทความตีพิมพและจัดทํารูปเลม
เพื่อสอบดุษฎีนพิ นธตามลําดับ โดยคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ตามแผนการดําเนินงานวิจัยปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นางสาวสมหญิง พงศพิมล ขยายเวลาศึกษาไดตามที่เสนอ
3.5 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย
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หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานเปน
พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ าแหน ง อาจารย เลขประจํ าตํ าแหน ง 169 ซึ่ ง ไดรั บ แต ง ตั้ ง ตามคํ าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก น ที่
4950/2556 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556 แจงวา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกผูสมัครสอบโดยการ
สอบสัมภาษณและสอบสอนเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ปรากฏวา นายสฤษดิ์ ติยะวงศสุวรรณ เปนผู
ไดรับการคัดเลือก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัด เลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ กอนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผลและบรรจุแตงตั้งตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ราย
ดังกลาว
3.6 การทําสัญญาอนุญาตใหประกอบการรานคา
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่สัญญาอนุญาตใหประกอบการรานคาภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ไดสิ้นสุดลง จํานวน 4 สัญญา ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการดานโภชนาการของคณะ
จึงไดประชุมเพื่อรางสัญญาใหม โดยพิจารณาภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร ฉบับที่ 17/2550
เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมดูแลรานอาหารและบริการดานโภชนาการ ซึ่งสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ
ไดดังนี้
1. กําหนดประเภทอาหาร ที่จะประกาศรับสมัครผูประกอบการ ประกอบดวย
1.1. อาหารตามสั่ง อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพื้นบาน 1 ราน
1.2. กวยเตี๋ยว บะหมี่ อาหารจานเดียว
2 ราน
1.3. เครื่องดื่ม อาหารหวาน ผลไม
1 ราน
2. เสนอให เ พิ่ มอั ต ราค าเชา ประกอบการรายเดื อน ซึ่ งป จจุ บันเก็ บในอั ตราร านละ 500 บาท/เดื อน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบขอแตกตางจากการเก็บคาเชาประกอบการรานกาแฟ (ขางอาคาร สนพ.) ซึ่งเก็บในอัตรา 3,000 บาท/
เดือน ซึ่งการขึ้นคาเชานี้ ผูป ระกอบการจะตองเสียภาษีโรงเรือนสูงขึ้นดวย (อัตราภาษี 12.5% ของคาเชา) และเสนอให
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดการเก็บคาเชาระหวางปดภาคเรียน จากเดิม “งดเก็บ” เปน “ลดคาเชา”
3. เสนอใหจัดเก็บคาบํารุงสถานที่ เพื่อเปนงบประมาณจํานวนหนึ่งที่สามารถใชสนับสนุนการดูแลรักษาและ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ รวมถึงการจางเหมาทําความสะอาดในสวนโรงอาหารคณะ แทนการใชงบประมาณจากราย
ไดคณะทั้งหมด โดยอาจเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวตอรอบสัญญา 2 ป (60,000 บาท) หรือเรียกเก็บเปนรายป (30,000 บาท)
4. รางกําหนดการดําเนินการ
4.1 ประกาศและรับสมัครผูประกอบการ
วันที่ 2 –13 ธันวาคม 2556
4.2 คัดเลือกและทดสอบคุณภาพอาหาร
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
4.3 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 20 ธันวาคม 2556
4.4 ทําสัญญา
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 3 มกราคม 2557
4.5 สงมอบพื้นที่รานใหผปู ระกอบการ
วันที่ 4 มกราคม 2557
4.6 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 3 มกราคม 2559
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดเสนอ 4 ทางเลือก ของอัตราคาเชาและคาบํารุงสถานที่ เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ดังนี้
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ทางเลือก
อัตราเดิม
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4.1
แบบที่ 4.2

อัตราคาเชา
(บาท/เดือน)
500.00
1,000.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
750.00

จํานวนเดือน
12
12
12
12
8
4

คาบํารุง
(24 เดือน)
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
-

รวมคาเชา
(ตอป/ราน)
6,000.00
42,000.00
45,600.00
48,000.00
42,000.00
3,000.00

จํานวนราน
4
4
4
4
4
4

24,000.00
168,000.00
182,400.00
192,000.00
168,000.00
12,000.00

รายไดคณะ
(ตอป)
24,000.00
168,000.00
182,400.00
192,000.00
180,000.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเรียกเก็บคาเชาและคาบํารุงสถานที่ ตามทางเลือกในแบบที่ 4
3.7 (ราง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงวา คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใชเงินกองทุนสงเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อจะออกเปนประกาศของคณะแลว ตาม (ราง) ประกาศคณะฯ เรื่อง
หลักเกณฑ และแนวปฏิ บัติ ในการใชเ งินกองทุนสง เสริม และพั ฒนาการผลิ ตบั ณฑิ ต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุ ม และเพื่ อดํ า เนิ นการให เ ป นไปตามความในข อ 8 แห ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น (ฉบั บ ที่
2066/2556) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารใช เ งิ น กองทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และ
วิธีการพิจารณาคําขอใชเงินกองทุน โดยจัดทําเปนประกาศของคณะ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะฯ ฉบับดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาคําขอใชเงินกองทุน
สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตาม (ราง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่เสนอ โดยขอใหเลขานุการคณะ ตรวจแกไข
การใชขอความใหถูกตองโดยไมแกไขหลักการกอนเสนอลงนามใหมีผลบังคับใชตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 คาบํารุงจากโครงการบริการวิชาการ
ประธานแจ งว า ทางมหาวิท ยาลัย ได ออกประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแกน (ฉบับ ที่ 2065/2556) ลงวันที่
18 กันยายน 2556 เรื่ อง หลักเกณฑแ ละอัต ราการจ ายคาตอบแทนและค าดําเนิ นงานตามโครงการแก บุค ลากรคณะ
สถาป ตยกรรมศาสตร สํ าหรั บการให บริการตามขอตกลงกับ หนวยงานภายนอกมหาวิ ทยาลัยขอนแกน แลว โดยประกาศ
ดังกลาว ไดกําหนดวงเงินในการจายคาตอบแทนและคาดําเนินงานตามโครงการใหแกผูปฏิบัติงานไดไมเกินรอยละ 85 สวนอีก
ไมต่ํากวารอยละ 15 นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักเปนคาบํารุงใหแกมหาวิทยาลัยและคณะตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การปรับปรุงสิ่งกอสราง
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ทางคณะไดเสนอความตองการงบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคารคณะใน
ปงบประมาณ 2558 แลว เปนเงิน 29 ลานบาท และในปงบประมาณ 2559 มีแผนจะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ
กอสรางอาคารใหมดวย โดยจะดํ าเนินการเปดซองการออกแบบและพัฒนาแบบกอสรางใหแลวเสร็ จภายในเดื อนกันยายน
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2557 สวนการปรับปรุงซอมแซมอาคารคณะในปงบประมาณ 2557 นั้น ไดดําเนินการออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางดําเนินการเพื่อเปดซองสอบราคา และจะลงมือกอสรางไดในราวตนปหนา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การถายทอดโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะแกบุคลากรสายสนับสนุน
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางคณะไดมีการปรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะใหมี
ความชัดเจนในแตละประเด็นยุทธศาสตร และสงเสริมใหบุคลากรสายผูสอนมีสวนรวมปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรมากขึ้น
นอกจากนี้ ได มีการถายทอดโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะใหบุ คลากรสายสนับสนุนทราบ ในการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใหมคี วามเขาใจและมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร
คณะของฝายตางๆ โดยจะคิดน้ําหนักภาระงานสําหรับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
ตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 แผนปฏิบัติราชการ และแผนจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ ายวางแผนและพั ฒนา รายงานความกาวหนา ของจั ดทําแผนปฏิ บัติราชการประจํ าป และแผน
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557 ใหที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได
ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตามที่ไดมีการเสนอและใหความเห็นชอบในเบื้องตน ใหมีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2557 จํานวน 85 โครงการ ซึ่งจะใชงบประมาณ เปนเงิน 6,373,000 บาท ไปแลวนั้น ปจจุบันไดมีการปรับแผน
โครงการ คงเหลื อจํ านวน 73 โครงการ ตามจํ านวนโครงการที่ ผูรั บ ผิ ด ชอบได ยืนยั นการดํ าเนิ นการต อคณะ โดยจะใช
งบประมาณ เปนเงิน 5,265,595 บาท ซึ่งสถานะของโครงการตางๆ มีดังนี้
- อนุมัติแลว
64 โครงการ
- อนุมัตแิ ละดําเนินการแลว
3 โครงการ
- อยูระหวางพิจารณา
2 โครงการ
- ยกเลิกโครงการ
4 โครงการ (ยุบไปรวมกับโครงการอื่น)
อนึ่ง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา โครงการที่อยูระหวางการพิจารณา จํานวน 2 โครงการ
นั้น มี จํานวน 1 โครงการ คือ รหัส 42103 โครงการจั ดตั้ง กลุ มวิจัยที่ มีค วามรวมมือจากหนวยงานนอกคณะ ได ยกเลิ ก
โครงการแลว โดยยุบไปรวมกับโครงการอื่น
แผนจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณของคณะในป ง บประมาณ 2557 มี ป ระมาณการรายรั บ เป นเงิ น 18,951,175 บาท (จาก
งบประมาณแผนดิน เปนเงิน 2,161,000 บาท และ จากเงินรายได เปนเงิน 16,790,175 บาท) และมีประมาณการรายจาย
เปนเงิน 20,158,209 บาท โดยเปนรายจายดานการบริหารจัดการ ซึ่งรวมรายจายประจําและรายจายสําหรับโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปแลว รวมเปนเงิน 17,776,095 บาท และ เปนรายจายอุดหนุนทั่วไปสําหรับการเรียนการสอน
เปนเงิน 2,382,114 บาท ซึ่งแผนการจัดสรรงบประมาณนี้ เปนการตั้งประมาณการรายจายเหนือรายรับ โดยจะมีการปรับ
แผนงบประมาณกลางปตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ในรอบปงบประมาณ 2556
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รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระนี้ออกไปกอน
4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ในรอบปงบประมาณ 2556
รองคณบดีฝายบริหาร ขอถอนวาระนี้ออกไปกอน
4.7 รายงานผลการดํ าเนินงาน และรายรับรายจายจากการดําเนิ นงานของกองทุนสนั บสนุ นการวิจัยและบริการ
วิชาการ ในรอบปงบประมาณ 2556
รองคณบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการดําเนินงาน และรายรับ-รายจาย จากการดําเนินงานของ
กองทุ นสนั บสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในรอบปงบประมาณ 2556 ให ที่ประชุมทราบ ตาม
เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
รายรับ
3,518,922.18 บาท
- ยอดยกมาจากปงบประมาณ 2555
3,087,979.34 บาท
- รายรับที่เรียกเก็บจากเจาของงานหรือผูใหบริการทางวิชาการ รอยละ 3
258,244.20 บาท
(ตามหลักเกณฑของคณะฯ)
- รายรับจากคาบริการวิชาการ รอยละ 2.5
75,146.14 บาท
(ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ)
- ดอกเบี้ยจัดสรรจากสวนกลาง
97,552.50 บาท
รายจาย
312,706.48 บาท
- สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย 1 เรื่อง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 4 เรื่อง
110,000.00 บาท
(คิดเปนรอยละ 35.2 ของรายจาย)
- สนับสนุนการจัดพิมพวารสารคณะ 2 ฉบับ และการไปนําเสนอผลงานนานาชาติ 131,901.00 บาท
(คิดเปนรอยละ 42.2 ของรายจาย)
- คาใชจายในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (ไปราชการ/ประชุม/ฯลฯ) 70,805.48 บาท
(คิดเปนรอยละ 22.6 ของรายจาย)
ยอดยกไป ปงบประมาณ 2557
3,206,215.70 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2556
ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ ชมาฤกษ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา สรุปสาระสําคัญจากการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2556 ให ที่ ประชุ มทราบว า มหาวิ ทยาลั ยขอนแก นได รั บพระมหากรุ ณาธิ คุ ณโปรดเกล าโปรดกระหม อม ให สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินการแทนพระองคทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2556 ระหวางวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2556 และทางมหาวิทยาลัยฯ ไดออก
ประกาศมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อให ผู สํ าเร็ จการศึ กษาที่ เข ารั บพระราชทานปริ ญญาบั ตร ได ปฏิ บั ติ ตามรายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
ทั้งนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปนี้ รวมจํานวนทั้งสิ้น
223 คน ประกอบดวย
1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 202 คน ไดแก
1.1) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรม
จํานวน 116 คน
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1.2) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 21 คน ไดแก
2.1) หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2.2) หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

จํานวน

86 คน

จํานวน 14 คน
จํานวน 7 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 ข าราชการขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ และขอขยายระยะเวลาการนําเสนอผลงานจากการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ประธาน แจงวา ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ มีกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
กอนกําหนด ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป เนื่องจากไดเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ The 4th Asian International Conference on Humanized Health Care 2013 ในหัวขอเรื่อง Thai Isan
Elderly’s Needs for Household Furniture to Assist Daily Living ระหวางวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2556 ณ เมือง
Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดย Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia และจําเปนตอง
ดําเนินการใหเป นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิ ทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนั บสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปต ยกรรมศาสตร ตามขอ 10 ของประกาศคณะฯ (ฉบั บที่ 17/2556) เรื่ อง หลั กเกณฑแ ละแนวปฏิบั ติใ นการ
สนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งกําหนดวาผูมีสิทธิ์
ขอรับทุน ตองไมอยูในระหวางการไปปฏิบัติงานเพือ่ เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
และโดยที่ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
พ.ศ.2523 กําหนดใหผูลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ สงผลงานโครงการที่สําเร็จสมบูรณ เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการ แตเนื่ องจากบุค คลดังกลาวมีความจํ าเปนตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการกอนกําหนดตามรายละเอียด
ขางตน จึงทําใหผลงานซึ่งจะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา นั้น ยังไม
สําเร็จสมบูร ณเทาที่ควร ดังนั้น จึงไดเสนอขออนุ มัติขยายระยะเวลาการนํ าเสนอผลงานดังกลาวตอคณะ จากเดิ มคือ ภายใน
เดือนธันวาคม 2556 ออกไปอีก 1 เดือน คือ ภายในเดือน มกราคม 2557 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม พิจารณาแลว มี มติเห็นชอบใหบุ คคลดังกลาวขยายระยะเวลาการนําเสนอผลงานจากการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการไดตามที่เสนอ
5.2 ขอแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ปการศึกษา 2556
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูต ร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่เ วียนพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาเห็นชอบการเสนอขอแกไ ข
สัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ปการศึกษา 2556 ในรายวิชา 806 112 Architectural Presentation 3 (1-4-4 )
Sec.01 ใหแกนักศึกษา จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาววิลาศิณี ชวยบํารุง รหัสประจําตัว 553200122-3 แกไขระดับคะแนน
จาก I เปน D เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑ ที่กําหนดแล ว จึงเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ใหแกนักศึกษารายดังกลาวดวย
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ใหแกนักศึกษาได
ตามที่เสนอ
5.3 ขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นางสาวชนนิกานต คําสิงห นักศึกษาคณะฯ รหัสประจําตัว
523200010-1 ไดผานการฝกประสบการณ ณ Hue University ประเทศเวียตนาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ไดยื่นคํารอง
ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา IR 001 ประสบการณร ะหวางประเทศ (International Experience) ที่ดําเนินการโดยฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ เปน รายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต โดยการขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉบับที่ 659/2552 เรื่อง ใหนับรายวิชาประสบการณระหวางประเทศ (International Experience) เปนรายวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหเทียบโอนรายวิชา
ใหแก นักศึกษารายนี้ได ดั งนั้น จึงเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะเพื่อพิ จารณาให ความเห็นชอบการเทีย บโอน
รายวิชาของนักศึกษารายดังกลาว ดังนี้
ลําดับ
รหัส/ชือ่ วิชาที่เคยศึกษามาแลว
1 IR 001 International
Experience

หนวยกิต
6

เกรดทีไ่ ด
รหัส/ชือ่ วิชาที่ขอเทียบโอน
S
IR 001 International
Experience

หนวยกิต
6

เกรดทีเ่ ทียบได
S

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาไดตามที่เสนอ
5.4 รับรองผลการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร โดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยเจาของวิชา 802 899 วิทยานิพนธ Sec.2 ไดประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
รายวิชาวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาของหลักสูตร จํานวน 1 ราย ซึ่งไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต
และไดหน วยกิต ครบแล ว และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริหารหลั กสู ต รฯ ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 10/2556 เมื่ อวันที่ 19
พฤศจิ กายน 2556 ไดพิ จารณาแล ว เห็ นควรใหการรั บรองผลการศึ กษาให แก นักศึ กษารายดัง กลาวได จึ ง เสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหการรับรองผลการศึกษา ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสประจําตัว

1

นายประรินทร บุดดี

545200015-7

หนวยกิต
ตลอดหลักสูตร
12

หนวยกิต
สะสม
11

หนวยกิตที่
ลงทะเบียนครั้งนี้
1

หนวยกิตที่ผาน

เกรด

1

S

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ
5.5 ขอเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา มีนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง จํานวน 1 ราย ไดแก นายคมสันต เชื้อกุดรู รหัสประจําตัวนักศึกษา 565200035-3 ซึ่งไดรับผลกระทบจากรณี
ทุจริตของเจาหนาที่ ทําใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา ไดสมัครกลับเขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556
และขอเที ย บโอนรายวิ ชาที่ เคยศึ กษามาแล ว จํานวน 7 รายวิช า และขอลงทะเบีย นเรี ย นรายวิ ชาการศึ กษาอิ ส ระโดยไม
จําเปนตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกใหครบทุกวิชากอน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
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มติ ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ เห็นชอบใหเที ยบโอนรายวิ ชาจํานวน 7 รายวิชา และลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาการศึกษาอิสระโดยไมจําเปนตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกใหครบทุกวิชากอน ไดตามที่เสนอ
5.6 ทบทวน/ปรับปรุงแผนหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา พ.ศ. 2555 - 2559
รองคณบดีฝ ายวางแผนและพั ฒ นา แจ ง วา ตามที่ค ณะตางๆ ไดจัด ทําแผนหลักสู ตรและเปาหมายการรั บ
นักศึกษาบรรจุไวในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555-2559 แลวนั้น แตเนื่องจากแผนและผลการ
รับนักศึกษาของคณะตางๆ มีแนวโน มลดลง ฝายวางแผนยุท ธศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน จึง ขอใหทุกคณะ ทบทวน/
ปรับปรุง แผนหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษาของคณะ พ.ศ. 2555-2559 แลวแจงกลับไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2556 อนึ่ง สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น ในป พ.ศ. 2555 -2556 มีผลจํานวนรับนักศึกษาต่ํากวา
แผนที่วางไว ซึ่งสงผลกระทบตอการไดรับงบประมาณไมเปนไปตามแผนดวย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล ว มีม ติ ม อบหมายให ร องคณบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒ นา ประสานงานกั บ ฝ าย
วิชาการและหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการทบทวนและดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอ
ปรับแผนจํานวนรับนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป ดังนี้
1. ขอสังเกตเกี่ยวกับการที่แผนจํานวนรับนักศึกษาของบางหลั กสูตร สวนทางกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เชน การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และในโครงการพิเศษ ในสาขาวิชาดานการออกแบบอุตสาหกรรม
2. ควรปรับสัดสวนจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. จํานวนผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2555-2556 ไดต่ํากวาแผน จึงควรทบทวน
และปรับปรุงการดําเนินการในการรับนักศึกษาตอไปใหไดตามแผน
4. การที่จํานวนผลการรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผน แตไมมีการแจงขอปรับแผน ซึ่งสงผลกระทบตอแผน
รายรับรายจายประจําปของคณะ
5. ควรตรวจสอบและแก ไ ขข อมู ล จํ านวนผลการรั บ นั กศึ กษาในป ก ารศึ กษา 2555-2556 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ใหถูกตองกอนเสนอมหาวิทยาลัย
6. ควรตรวจสอบและแกไขการระบุชื่อหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีความลักลั่นกันใน
เอกสารประกอบการประชุม ใหถูกตองกอนเสนอมหาวิทยาลัย
5.7 การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ 2558
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูระหวางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558
(งบประมาณแผนดิน) ซึ่งจะใหความสําคัญกับงบประมาณเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ
โดยจะตั้งคําของบประมาณสําหรับการนี้ เปนเงิน 100 ลานบาท และขอใหคณะ/หนวยงาน เสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาสําหรับการจัดทําคําของบประมาณดังกลาว โดยไดใหแนวทางของโครงการที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน เชน
- การใหทุนสําหรับนักศึกษาอาเซียนมาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- การสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศ (การจางอาจารยชาวตางประเทศ)
- การพัฒนาทักษะดานภาษา วัฒนธรรม และการเรียนรูผานประสบการณทํางานในอาเซียน
- การประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาชีพ วิจัย ในระดับประเทศอาเซียน
- การศึกษา แลกเปลี่ยน ดูงาน ฝกอบรม ลงนามความรวมมือกับประเทศอาเซียน สําหรับคณะผูบริหาร/
คณาจารย/บุคลากร/นักศึกษา
- ศูนยศึกษาอาเซียนดานตาง ๆ
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จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ และขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหนา
สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร รวมกับประธานทุกหลักสูตร พิจารณาเสนอโครงการตามแนวทางดังกลาว รวมทั้งเลขานุการ
คณะเสนอโครงการจากหนวยงานสายสนับสนุนของคณะดวย โดยในระหวางนี้อาจใชแบบเสนอโครงการทั่วไป สําหรับใชราง
ขอเสนอโครงการไปพลางกอน เนื่องจากมีกําหนดสงโครงการตอมหาวิทยาลัยในระหวางเดือนธันวาคม 2556
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงเพิ่ม เติมวา ทางมหาวิท ยาลัยจะสงตนเรื่องและแบบเสนอโครงการ
มายังคณะ/หนวยงาน สําหรับใชเสนอโครงการตอมหาวิทยาลัยตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต
นางกาญจนา จันทรสมบัติ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
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