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เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ประธาน แจ้งว่า มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยขอให้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รบั การสรรหาให้ดำรงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะครบวาระการดํา รงตํา แหน่ ง อธิ ก ารบดีม หาวิทยาลัยขอนแก่น ในวั น ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 และคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 26/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหา
เพื่อดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กําหนดให้แต่ละองค์กร (คณะ/
หน่วยงาน) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ ประจําองค์กร เพื่อดําเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีการหย่อนบัตร ในวันที่ 5 กันยายน 2557 (สําหรับผู้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า) และในวันที่ 11
กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สถานที่ที่กําหนด โดยให้องค์กรประมวลผลการเสนอชื่อฯ ให้แล้วเสร็จภายในวัน
เดียวกัน และให้คณะกรรมการประจําองค์กร (คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน) สรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งฯ องค์กรละไม่เกิน 2 ชื่อ โดยเรียงตามลําดับอักษรตามแบบฟอร์มที่กําหนด และส่งผลการเสนอชื่อโดยวิธีลับไปยัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. นั้น
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คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจํา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งแต่งตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 92/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้
ดําเนินการให้บุคลากรของคณะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะแล้ว ซึ่งมีจํานวนผู้มีสิทธิ์และจํานวนผู้ใช้สิทธิ์
เสนอชื่อ ดังนี้
จํานวนผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ (คน)
สายผู้สอน

สายสนับสนุน

รวม

47

33

80

สายผู้สอน
คน
ร้อยละ
24
51.06

จํานวนผู้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อ
สายสนับสนุน
คน
ร้อยละ
28
84.85

รวมทุกสาย
คน
ร้อยละ
52
65.00

และปรากฏผลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังรายละเอียดตามแจ้งในประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการเสนอชื่อ
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ สําหรับเสนอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ลั บ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ การสรรหาให้ ด ำรงตํ า แหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 ชื่อ
2. การต่อสัญญาเช่าร้านจําหน่ายกาแฟสด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจําหน่ายกาแฟสดรายใหม่ แทนผู้ประกอบการ
รายเดิมซึ่งจะหมดสัญญาเช่าในวันที่ 1 กันยายน 2557 นั้น เนื่องจากผู้เช่ารายเดิมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากกรณีที่ทางคณะ
ได้ต่อสัญญาเช่า ให้แก่ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายอาหารรายเดิมทั้งหมดในโรงอาหารคณะ จึงเข้าใจว่าทางคณะจะต่อสัญญาเช่า
ให้แก่ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายกาแฟสดด้วยเช่นกัน ทางร้านจึงได้ลงทุนปรับปรุงการบริการของร้าน โดยได้จัดซื้อสิทธิ์การเป็น
ตัวแทนจําหน่ายกาแฟระดับชั้นนําของประเทศ และได้จ้างผู้ออกแบบแล้ว ให้ดําเนินการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกร้าน
ใหม่ ซึ่งจากการที่ได้มีการลงทุนไปดังกล่าวแล้ว ทางร้านจึงได้มีหนังสือขออนุมัติผ่อนผันมายังคณะ ให้อนุโลมต่อสัญญาเช่าให้แก่
ทางร้านเช่นเดียวกับร้านจําหน่ายอาหารในโรงอาหารคณะด้วย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ ให้ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายกาแฟสดรายเดิม ต่อไปได้อีก 2 ปี แต่
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเสนอแบบปรับปรุงกายภาพภายนอกของร้าน มาให้ทางคณะฯ (โดยคณะกรรมการกายภาพคณะ) ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าและดําเนินการปรับปรุงกายภาพภายนอกของร้านต่อไปได้
2. ให้ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (จากเดิม เดือนละ 3,000 บาท ปรับเป็น เดือนละ 3,300 บาท)
3. ในการต่อสัญญาเช่า ให้คณะกรรมการโภชนาการคณะฯ กําหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญา ให้ผู้เช่าต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี้
3.1 การปรับปรุงกายภาพใด ๆ ภายนอกร้าน ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางคณะก่อน จึงจะสามารถ
ดําเนินการได้
3.2 กําหนดระยะเวลาเปิด – ปิด บริการให้ชัดเจน
3.3 การปรับขึ้นอัตราค่าเช่าทุกปี ร้อยละ 10 กรณีผู้เช่าผ่านเกณฑ์ประเมิน และได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่า
ในปีต่อไปได้
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3. การติดตั้งระบบแขนกั้นจราจรในบริเวณคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ขอให้ทางคณะติดตั้งระบบแขนกั้นจราจรสําหรับที่จอดรถของคณะเพิ่มเติมนั้น ทางคณะได้
ดําเนินการให้มีการสืบราคาและอนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไปแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานของระบบแขน
กั้นจราจรในบริเวณคณะ ดังนี้
1. ให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ประสงค์จะเข้าไปจอดรถในบริเวณลานจอดรถของคณะฯ ที่มีระบบ
แขนกั้นจราจร สามารถขอยืมใช้บัตรผ่านเข้าออกจากทางคณะได้ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 จ่ายค่ามัดจําบัตร เป็นจํานวนเงิน 500 บาท ซึ่งค่ามัดจํานี้ให้ทางคณะจ่ายคืนให้แก่นักศึกษา เมื่อ
นักศึกษานําบัตรที่ยังใช้งานได้ มาส่งคืนให้แก่คณะ
1.2 นักศึกษาต้องส่งคืนบัตรให้แก่คณะ ทุกสิ้นปีการศึกษา (เพื่อทางคณะสํารวจจํานวนและสภาพการใช้
งานของบัตร) หรือ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา (เช่น ลาออก หรือสําเร็จการศึกษา) หรือ เมื่อไม่
มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ บั ต รอี ก ต่ อ ไป โดยให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บั ต รในปี ก ารศึ ก ษาใหม่ ให้
ดําเนินการขอยืมและวางมัดจําใหม่ในทุกปีการศึกษา
2. กรณีรถส่งของ ที่จําเป็นต้องขับผ่านเข้ามาในบริเวณที่มีแขนกั้นจราจรเพื่อส่งของ เช่น รถส่งของสําหรับ
ร้านค้าในโรงอาหารคณะ หรือ สําหรับฝ่ายจัดซื้อพัสดุคณะ ให้ผู้ที่ใช้บริการรถส่งของกล่าว ได้แก่ ร้านค้าในโรงอาหารคณะ และ
พัสดุคณะ ขอเบิกบัตรผ่านเข้าออกจากคณะมาถือไว้ และเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดแขนกั้นจราจรให้แก่รถส่งของ และรับผิดชอบ
ดูแลไม่ให้รถส่งของกระทําการฝ่าฝืนการใช้งานของระบบดังกล่าว
3. ขอให้ประชาสัมพันธ์และกํากับไม่ให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะ หรือบุคคลภายนอก ปฏิบัติการฝ่าฝืน
เกี่ยวกับ สิทธิ์ในการใช้ งานบัตรที่มีให้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรคณะ หรือกระทําการใดๆ ให้ระบบแขนกั้นจราจรเสื่อม
ประสิทธิภาพในการควบคุม หรือเกิดการชํารุดเสียหาย โดยจัดให้มีมาตรการลงโทษกรณีฝ่าฝืน เช่น ริบบัตรคืน หรือมาตรการ
อื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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