
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 1 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  11/2562 
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร   ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี      
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย  สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.  นายอนุวัฒน ์   กิจโกศล   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
5.  นางสาวหทัยรัตน ์  วงศ์สุพรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

1.1 รายงานผลการด าเนินการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือการสรรหาคณบดี สมัยท่ี 9  

 ประธาน แจ้งว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์   2559 แต่งตั้งคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อ 
8 แห่งข้อบังคับฯ คณะฯ ต้องจัดท าจุดอ่อน จุดแข็งของคณะและส่งไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติแ ต่งตั้ง
คณะท างานทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมทบทวนภารกิจและ
จุดอ่อน จุดแข็ง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 138/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น 
บัดนี้ คณะคณะท างานทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบรายงานผลการด าเนินการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสรรหาคณบดี สมัยที่ 9 ตามที่เสนอ 
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1.2 การจัดสรรกรอบอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ (รอบท่ี 3) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประเภทสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 6450 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2704/2562 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม  พ.ศ.2562 เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน โดยให้คณะพิจารณาแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว (ก าหนดวิธีการคัดเลือก) โดยกรอบอัตรานี้  

1. ใช้ส าหรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เท่านั้น 

2. เป็นต าแหน่งในกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.   
2558 เท่านั้น ได้แก่  

- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับปฎิบัติการ 

3. เมื่อได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะยุบอัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกครองอยู่นั้นทันที (ย้ายไปต าแหน่งเดิม อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
เท่าเดิม) 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณของอัตราที่ได้รับจัดสรร ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานร้อยละ 50  
และเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 50 โดยให้ส่วนงานโอนเงินรายได้ดังกล่าวเข้าส่วนกลาง (ส านักงานอธิการบดี) 
โดยปัจจุบัน ในกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะนี้ ทางคณะฯ มีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ระดับปฏิบัติการ เพียงประเภทเดียว  
 ทั้งนี้ เพื่อก าหนดแนวทางการพิจารณาการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 100/2562 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

2. ให้มีการสอบ 2 แบบ ดังนี้ 
2.1 สอบข้อเขียน 
2.2 สอบสัมภาษณ์  

3. ให้มีการน าเสนอผลงานของผู้เข้าสอบ  

โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับความจ าเป็นเร่งด่วน ทิศทางการพัฒนาของคณะฯ รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเข้ามา
ประกอบการพิจารณา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
เลิกประชุมเวลา  14.40  น.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


