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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  9/2562 
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย  สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนการน าเสนอ 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2 แผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ 2563 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนการน าเสนอ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 แผนบริการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนการน าเสนอ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หน้า 2 

 

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับจ านวน 2 ราย ซึ่งงานวิชาการ
และวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัส
ประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติ
สามารถเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ รายละเอียด ดังน้ี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา 
แผน/ โปรแกรม

การศึกษา 
GPA 

1 585200018-5 นางสาวชลิตา พลต้ือ การออกแบบอุตสาหกรรม ก 2/ โครงการพิเศษ 3.75 

2 575200032-0 นายชวนะพล น่วมสวัสด์ิ การออกแบบอุตสาหกรรม ก 2/ ปกติ 3.88 
 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ราย ได้ ตามที่เสนอ 

 

2.5 ทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่  

4 ธันวาคม 2562  ส านักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ  จึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวาย
สิ่งของ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และรายนามผู้ที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย 
ภายในวันจันทร์ที่  30 กันยายน 2562 โดยขอให้รายการที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย ขอให้ เป็นเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจ านวนตามความเหมาะสม และจ านวนผู้ถวาย จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ทุกท่าน เสนอของที่จะ
ทูลเกล้าฯ ถวายฯ และน าเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 

 

2.6 ขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมกาประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม 2562 ได้มีมติรับรองระดับคะแนน(เกรด) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นั้น เนื่องจากมีการแก้ไข
ระดับคะแนน(เกรด) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 รายวิชา โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี รายวิชา ชื่อ – สกุล นักศึกษา รหัสประจ าตัว 
คะแนน

(เกรด) เดิม 
คะแนน

(เกรด) ใหม่ 
1 AR 011 301 Architectural  Material 

& Construction  I   
นายจิรเมธ  พฤกษะวัน             613200034-6 B+ A 

2 806 244 Architectural   Material & 
Construction  II 

นายอัครพล  มานะต่อ 603200132-5 F A 

3 AR025 104  Digital  Painting นายธนาการ  ยนต์ดัน     613200140-7 C+ B 
 

ทั้งนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  
2562 ได้มีมติแต่งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าว ตามค าสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 109/2562 ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2562  คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับ
คะแนน (เกรด) ได้ด าเนินการประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการฯ ได้
ตรวจพบว่าอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา มีข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน (เกรด) จริง และอาจารย์ผู้สอนขาดความ
รอบคอบในการตรวจทานก่อนการส่งผลการเรียน (เกรด) ดังนั้น เพื่อให้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ให้กับนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 3 รายวิชา ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานผล วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณที ่2562 

ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงขอเลื่อนการรายงานผลดังกล่าว ไปยังเดือน ธันวาคม 2562  
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA)ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561   
 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือน 

กันยายน 2562 จึงขอน าเสนอรายงานผลในการประชุมครั้งถัดไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.3 สรุปมติคณะกรรมการประจ าคณะนอกวาระการประชุม 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

มีเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องเวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน 1 เรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณา
แล้ว  มีมติดังนี้ 

 

1. ให้ความเห็นชอบ การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 (ตามหนังสือเวียนขอมติ ท่ี อว 660301.14.1.1/ว 141  ลงวันท่ี  22 สิงหาคม 2562) 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.4  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.4.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
      1. การหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
            เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  จ านวน 10 ราย จาก The Faculty of Geography , University of Gadjah Mada (UGM ) 
เมือง Yogyakarta  ประเทศ Indonesia ซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Forum  ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด าเนินการ ด้านวิชาการการวิจัยและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในอาเซียนและเยอรมนี และ
หนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการที่ด าเนินการทุกปีคือการประชุมร่วม / สัมมนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายดังกล่าวในประเด็น
ต่างๆ และหนึ่งในประเด็นหลักในการสัมมนาเครือข่ายคือเครือข่ายควรสร้างความร่วมมือและ / หรือโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สมาชิกของ Forum ส าหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาในครั้งนี้  นอกจากการมาเพื่อร่วมการสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
สมาชิกของ Forum  ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้แทนได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือเพื่อการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเพื่อเพิ่ม
ผลประโยชน์ทางวิชาการและบรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ด้วย 

ทั้งนี้  ในการเข้าพบและการหารือแลกเปลี่ยนร่วมกันในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จด้วยดี โดยทั้งสอง
สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อาทิ การจัดหลักสูตรร่วมสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยในปัจจุบัน University of Gadjah 
Mada ได้ด าเนินการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวกับสถาบันที่มีความร่วมมือและเป็นเครือข่ายร่วม ทั้งใน ยุโรป  แอฟริกา  
เอเชีย  ส าหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนของทุกฝ่าย รวมทั้งการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อนอกประเทศ  ด้วย  นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันได้เห็นชอบใน
หลักการตามร่างข้อตกลงความร่วมมือที่จัดท าร่างขึ้น โดยมีขอบเขตเนื้อหาความร่วมมือทั้งทางด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร และอื่น ๆ ตามที่เห็นชอบร่วมกันในการด าเนินการ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
ก่อนลงนามร่วมกันต่อไป   

    2. รางวัลองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านการจดสิทธิบัตรทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านการจดสิทธิบัตรทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ในงาน IP Day for KKU Alumni 2019 เมื่อวันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณจากท่านที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.4.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขณะนี้ ได้ด าเนินการย้ายส านักงานไป
ยังห้องต่างๆ ตามความเหมาะสมชั่วคราว ดังนี้ 

     1) ห้องบริการ 24 ช่ัวโมง (24 น.) 
     - ห้องปฏิบัติงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
     - ห้องผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

       - งานบริการวิชาการและวิจัย 
       - หน่วยการเงิน และบัญช ี
       - หน่วยสารบรรณ 
   2) ห้อง Central Lab 
       - งานบริหารและธุรการ 
       - งานแผนและงบประมาณ  
       - หน่วยพัสดุ 
โดยผู้รับเหมาได้เข้าด าเนินการทุบ รื้อ ส านักงานคณบดีแล้ว เมื่อต้นเดือน กันยายน 2562  

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ ผู้รับเหมาได้เบิกงานงวด 1 ไปแล้ว ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
การปรับแก้แบบภายใน โดยจะได้ด าเนินการท าข้อตกลงงวดงานต่อไป 

3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นท่ีห้องสมุด พ้ืนที่เรียนรู้ และพื้นที่ส านักงาน ผู้รับเหมาได้ด าเนินการไปแล้ว
ประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด ทั้งนี้ หากการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทางคณะฯ ก าหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนของระดับบัณฑิตศึกษา ไว้รวม ณ ห้องดังกล่าว 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.4.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ  
1. โปรแกรม CHE QA 

              ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ด าเนินการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน
โปรแกรม CHE QA ระหว่างวันท่ี 27 – 28 กันยายน 2562  

2. สรุปผลการรับเข้าตามระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) 
              เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอื่นๆ ของ

การรับเข้าตามระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถรับนักเรียนเข้า
ศึกษาได้ตามเป้าหมาย ยกเว้นวิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ รอบที่ 2 สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ส าหรับนักเรียนในพื้นที่  ในปี
ต่อไป มหาวิทยาลัยอาจจะได้ด าเนินการออกข้อสอบเอง  
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ  
4.1  ก าหนดการตรวจประเมินของทุกหลักสูตร พร้อมรายชื่อกรรมการตรวจประเมิน  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะฯ มีก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( IQA) ระดับหลักสูตร ปี

การศึกษา 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – เดือนกันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 
  ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2562) เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ไดร้ับคดัเลอืกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
664/2562, 6543/2562, 6544/2562 และ 6853/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณที่ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน นั้น  

กองคลัง ขอให้คณะฯ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 50,499.99 บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบ
เก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ คณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ราย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.3  แจ้งระยะเวลาการเรียกคืนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการบริหารอัตราว่าง พนักงาน

มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในกรณีกรอบท่ีได้รับการจัดสรรก่อนปีงบประมาณ 2562 ให้เปิดรับสมัคร/คัดเลือก และบรรจุ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจดัท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐใน
ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อปรับฐานอัตรา และงบประมาณบุคลากรให้ตรงกับบัญชีถือจ่ายของส านัก
งบประมาณ รวมทั้งใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาเรียกคืนอัตราดังกล่าวแล้ว กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้ส่วนงาน 
เร่งรัดด าเนินการบรรจุบุคคลให้ได้ ภายใน 30 กันยายน 2562 หากไม่สามารถด าเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุในระยะเวลา
ดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยจะเรียกคืนอัตรามารวมไว้ที่ส่วนกลาง (ส านักงานอธิการบดี) ยกเว้นอัตราหมุนเวียน (แพทย์ พยาบาล) 
อัตราที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาพยาบาล อัตรากลางต าแหน่งอาจารย์ อัตราว่างเพื่อรองรับนักเรียนทุน อัตราว่างที่
รอผลงานวิชาการ และอัตราผู้บริหาร ทั้งนี้ กรณีอัตราว่างที่มีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในกระบวนการเปิดรับสมัคร คัดเลือก จะ
เรียกคืนอัตราภายหลังจากหมดรอบการรับสมัครนั้นๆ ทั้งนี้ คณะฯ มีอัตราก าลัง(ว่าง) ณ ปัจจุบัน จ านวน 7 อัตรา โดยแบ่งเป็น
สายผู้สอน 6 อัตรา สายสนับสนุน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น.                                                                                               
                                                                           

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
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นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


