
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 1 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  13/2562 
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี   
2. 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 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

1.1 การสรรหาคณบดี 
 ประธาน แจ้งว่า ตามที่จะมีการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการสรราคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8250/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้ด าเนินการตามข้อ 9 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ ข้ันตอนการสรรหาคณบดีนั้น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนดแต่ทั้งนี้ ต้องให้บุคลากรคณะ หรือส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรณีไปมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือด้วยโดยไม่
ใช้วิธีการออกเสียยงลงคะแนนเลือกตั้ง นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ส่วนงานที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี ด าเนินการพิจารณาเสนอวิธีการในการเสนอช่ือผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

1. เสนอช่ือโดยวิธีหย่อนบัตร 
2. เสนอช่ือโดยวิธีดิจิทัล 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้วิธีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยวิธีดิจิทัล 

 

1.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและการเสนอชื่อเพ่ือเชิดชูเกียรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รางวัลข้าราชการพล
เรือนดีเด่น) 
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          ประธาน แจ้งว่า ส านักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการที่ประพฤติตนดี มีผล
การปฏิบัติงานที่โดดเด่น และกระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ โดยให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คือรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองค า) 
เป็นประจ าทุกปี  แล้ วเสนอราย ช่ือบุคคลผู้ ได้ รับการพิ จารณ าให้กระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อ 4 .2 แห่ งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2562) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัด เลือกผู้สมควร
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้ก าหนดให้มีรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

และตามข้อ 8 (8.1) แห่งประกาศฯ วิธีการคัดเลือกให้คณะ/หน่วยงาน เสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล  ประจ าปี 2562 แจ้งให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยคณะ/หน่วยงาน โปรดเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นฉบับจริง 1 
ชุด ส าเนา 1 ชุด และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโปรดแนบหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือสื่อต่างๆ ที่เป็นข้อมูลสนับสนุน ภายใน
ก าหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2562 หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์เสนอช่ือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองอื่นๆ  
2.1 การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 

Program) เพ่ือเสนอค าของบประมาณ ปี 2564 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) จะเปิดรับค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการ
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) ซึ่งคาดว่า PMU (Program Management Unit) จะเปิดรับ
ข้อเสนอฯ ภายในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 นั้น เพื่อให้การรับค าของบประมาณ การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/ ชุด
โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้หน่วยงานจัดท า 

ข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) เพื่อเตรียมยื่นในระบบที่จะ
เปิดรับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  14.40  น.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


