รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 10/2557
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
---------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
2. นายวรัฐ ลาชโรจน
3. นายธรรมวัฒน อินทจักร
4. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
5. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภูประเสริฐ
6. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ
7. นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช
8. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน
10. นายธันฐกรณ พงศพิมล
11. นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร
12. นางอโนชา นนทคุปต

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
เลขานุการคณะ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2. ผูชวยศาสตราจารยสักการ ราษีสุทธิ์

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2557 และ ครั้งที่
9/2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไข ดังนี้
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
1) หนา 2 บรรทัดที่ 3 ใหแกไขขอความ จาก “มีอดีตอาจารยของคณะทานหนึ่ง ไดนําสวนประดับทาง
สถาปตยกรรมที่ไดรับบริจาคจากการออกไปใหบริการบูรณะซอมแซมโบสถหรือศาสนสถานตางๆ”
แกไขเปน “รองศาสตราจารยวิโรฒ ศรีสุโร ไดบริจาคสวนประดับทางสถาปตยกรรม”
2) หนา 7 บรรทัดที่ 30 ใหแกไขคําวา “ผูสําเร็จ” เปน “ผูสําเร็จการศึกษา”
3) หนา 8-10 ในตารางสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู (Curriculum Mapping) ภายใตคอลัมนชื่อ “กรรมการทวนสอบ” ของแตละสาขาวิชา นั้น
ใหผสานขอมูลในแตละแถว ใหรวมอยูในแถวเดียวกัน
4) หนา 12 บรรทัดที่ 10 ใหแกไขตัวเลข จาก “18,020,093 บาท” เปน “18,020,094 บาท”
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 1

1) หนา 3 บรรทัดที่ 12 ใหแกไขคําวา “จากก” เปน “จาก”
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 รายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ปการศึกษา 2556
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557 ไดมีมติใหระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ในรายวิชา 805 252 Ceramic Body and Glazes 3(1-6-3) Sec.01 ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2556 เปนสัญลักษณ I เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบเกณฑ นั้น
บัดนี้ นักศึกษาไดปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนดแลว และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรเสนอใหแกไขระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษารายดังกลาว จากสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ดังนี้
1) 543200062-4 นางสาววัชราภรณ นิตยะไพบูลย แกไขระดับคะแนนจาก I เปน B
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ไดตามที่เสนอ
3.2 รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556
รองคณบดี ฝ ายวิ ช าการ แจ ง ว า มี นัก ศึ กษาหลั กสู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
อุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 ซึ่งงานบริการ
การศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกตองของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัว
นักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบรอยแลว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับ
การเสนอชื่อเป นผูสําเร็จการศึ กษาได จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่ อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่ อผูสําเร็ จ
การศึกษารายดังกลาว ดังนี้
1) 503200240-2 นายธราดล สายสกุล GPA 2.04
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษารายดังกลาวตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ
1) การเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน แจงวา ตามที่ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
ไดขอใหทุกมหาวิทยาลัยที่เปดสอนดานสถาปตยกรรมศาสตร สงรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่สมควรไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งใหเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในทุกสาขาวิชาทางดานสถาปตยกรรมศาสตร เนื่องจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาทางดานสถาปตยกรรมศาสตรที่มีอยู ไมเปน
ปจจุบัน ทางคณะจึงไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ และตัวแทนหลักสูตร รวมกันพิจารณา และรวบรวมรายชื่อเสนอ
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สภาคณบดีคณะสถาป ตยกรรมศาสตร แหง ประเทศไทยตอไป นั้น เนื่ องจากยังไมมีการส งรายชื่ อไปจากคณะ ดังนั้ น จึ งขอ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการดังกลาว
ผูชวยศาสตราจารย สุร กานต รวยสูงเนิน แจ งวา ทางสาขาวิชาการออกแบบอุ ตสาหกรรม ได เสนอรายชื่ อผู มี
คุณสมบัติแลว โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ซึ่งรองคณบดีฝายวิชาการรับที่จะ
ติดตามเรื่องดังกลาวตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา สรุปขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ
2557 ใหที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
จํานวน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

ระบบบริการจัดการ
การผลิตบัณฑิต
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิษยเกาสัมพันธ
ชุมชนสัมพันธ
รวม

ตัวชี้วดั

กลยุทธ

โครงการ

3
8
2
3
1
1
1
19

4
4
1
2
1
1
1
14

19
24
1
4
3
3
1
55

ดําเนินการแลว เปนไป
ตามแผนและเปาหมาย
จํานวน
รอยละ
6
31.58
19
79.17
1
100.00
2
50.00
1
33.33
2
66.67
0
0.00
31
56.36

ผลดําเนินการ
เริ่มดําเนินการแลว แต
ยังไมบรรลุเปาหมาย
จํานวน
รอยละ
6
31.58
3
12.50
0
0.00
1
25.00
2
66.67
1
33.33
0
0.00
13
23.64

ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน
7
2
0
1
0
0
1
11

รอยละ
36.84
8.33
0.00
25.00
0.00
0.00
100.00
20.00

มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) เนื่องจากเอกสารรายงาน สรุปมาใหทราบเฉพาะจํานวน จึงทําใหไมทราบวาโครงการใดมีผลการดําเนินการ
ในระดับใด ซึ่งควรระบุมาใหทราบดวย
2) สําหรับโครงการที่เริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย และ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ นั้น ควรให
รองคณบดีผู รับผิ ดชอบประเด็นยุท ธศาสตร นั้นๆ รายงานสาเหตุ ที่ทํ าให โครงการไมเ ปนไปตามแผนและ
เปาหมายดวย
3) ในทุกปลายปงบประมาณ ควรรายงานสรุปผลการดําเนินการดานตางๆ วา มีการดําเนินการใดที่เปนไปตาม
เปาหมาย หรือไมเปนไปตามเปาหมาย เพราะเหตุใด เพื่อนําไปสูการพิจารณาทบทวนและวางแผนปรับปรุง
พัฒนาในปตอไป
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รับ ขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณา และจะรายงานผลตอที่ประชุมอีกครั้ง
หนึ่งในการประชุมครั้งตอไป
4.3 รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายบริหาร รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณของคณะ ในปงบประมาณ 2557 ใหที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
1. มี การจั ด อบรมหั ว ข อจริ ย ธรรมการวิ จัย ให แ ก บุ ค ลากร ในโครงการพั ฒ นาระบบและกลไกงานวิ จัย เพื่ อ
ตอบสนองประเด็ นยุ ทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัย ขอนแกน ระหว างวั นที่ 22 – 23
พฤษภาคม 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 3

2. มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในหัวขอ
“ความซื่อสัตยสุจริต...วัฒนธรรมองคกรที่นับวันยิ่งจางหาย” เมื่อวันที1่ 6 กันยายน 2557
3. มีการเผยแพรคูมือ, ประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ไวบนเว็บไซตของคณะ เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาเปนแนวปฏิบัติ
และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวา จะเห็นสมควรทบทวนการแตงตั้งผูทําหนาที่เปนคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะใหม
หรือไม ซึ่งเดิมคณะกรรมการประจําคณะเคยมีมติให คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
คณะดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงาน และมีมติเสนอขอใหทางคณะแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะ แยก
ตางหากจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยใหป ระกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร เป นประธาน, ตัวแทนบุคลากรสายผูสอน
จํานวน 3 คน ซึ่งไดมาจากการเสนอชื่อโดยบุคลากรสายผูสอน และ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน ซึ่งไดมาจาก
การเสนอชื่อโดยบุคลากรสายสนับสนุน เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป และใหมีอํานาจและหนาที่
ทํานองเดียวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และรวมถึงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
คณะฯ ตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Good Governance) และการพิจารณาผูสมควร
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนประจําปดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแจงมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ 2558 โดยขอใหคณะ/หนวยงาน เรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําป ทันทีในไตรมาสแรก โดยเบิกจาย
งบดําเนินการ ไมนอยกวารอยละ 33, งบลงทุน ไมนอยกวารอยละ 29 และ คาใชจายในการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 50
โดยสําหรับงบลงทุน นั้น ใหเรงรัดการลงนามในสัญญา ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งในปงบประมาณ 2558
คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน เปนงบลงทุน จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) ชุดปฏิบัติการสถาปตยกรรมชั้นสูง (คอมพิวเตอรสําหรับหอง Lab รวม)
1,500,000 บาท
2) ปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03
8,994,000 บาท
จึ ง แจ ง ที่ ป ระชุ ม และฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งทราบ เพื่ อเร ง รั ด การดํ าเนิ นการต างๆ ให ทั นตามกํ าหนดการของมาตรการดั ง กล า ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบลงทุน ซึ่งตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และสถานที่ /พื้นที่รองรับการติดตั้งครุภัณฑดังกลาว
และการกําหนดขอกําหนดและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ และประมาณราคากลางของสิ่งกอสราง และการดําเนินการ
เปดซองสอบราคา/ประกวดราคา และการลงนามในสัญญา ใหทันตามกําหนดการดังกลาว ซึ่งหากไมสามารถดําเนินการไดทัน
กองแผนงานและกองคลังจะดําเนินการขออนุมัติอธิการบดี เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ เปนรายการใหมของสวนกลาง ที่มีความ
พรอมและเปนรายการที่ใชประโยชนรวมกัน แทนตอไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายที่เกี่ยวของเรงรัดการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวตอไปดวย
5.2 การเสนอชื่อบุคคลเขารับรางวัล “100 ป ชาตกาล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”
ประธาน แจงวา มูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยขอนแกนในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับรางวัล “100 ป ชาตกาล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอความ
รวมมือขอใหคณะพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลดังกลาว ในดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษาและสื่อสารมวลชน ดาน
การสงเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม และ ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งสามารถ
เสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกคณะก็ได โดยไมจํากัดจํานวนผูไดรับการเสนอชื่อในแตละดาน ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ
5.3 การเสนอชื่อคณาจารยประจํา เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการดําเนิน การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา
ประธาน แจงวา เนื่องจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จะวางลง 2
ตําแหนง เนื่องจาก รองศาสตราจารย ไพบูลย ดาวสดใส ไดรับแต งตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีค ณะเภสัชศาสตร ตั้ง แตวันที่ 1
ตุลาคม 2557 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 24/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และรองศาสตราจารยชูชาติ กมล
เลิศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 25/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และตามข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก น ว าด วย หลั กเกณฑ และวิธีการเลื อกตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจําและประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ขอ 10 กําหนดให อธิการบดีแต งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า
ประกอบดวย คณาจารยที่เปนผูแทนคณะๆ ละ 1 คน ที่คณบดีเสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปน
กรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะฯ เสนอชื่อคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน ซึ่งสามารถไปปฏิบัติ
ภารกิจในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ไดอยางตอเนื่อง โดยผูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ดังกลาว ไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนคณาจารยประจํา ได โดยขอใหเสนอชื่อไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติเสนอชื่ อ นายพี ร นิธิ อั กษร เป นผู แ ทนคณะ ในคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ในครั้งนี้
5.4 ขอเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 6/2553 และ
ฉบับที่ 5/2554
รองคณบดี ฝายบริหาร ขอใหเ ลขานุการคณะเสนอที่ประชุม เพื่อพิ จารณาว า ตามที่ทางคณะมีอัตราพนั กงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน วางลง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขประจําตําแหนงที่
1978 และตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ เลขประจํ า ตํ า แหน ง ที่ 1979 นั้ น เนื่ อ งจาก ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2553) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2554) เรื่อง
หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไดเปดโอกาสใหคณะที่มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เสนอความประสงคใหมีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได ไมเกินรอยละ 50 ของอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรื อเชี่ ย วชาญเฉพาะ ที่ ค ณะมี อยู โดยต องได รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะก อน และบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือก จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนมาแลวไมนอยกวา 3 ป
2. มีผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ ในระดับดีเดน 3 ปติดตอกัน
3. มีผลงานเชิงพัฒนา และเปนผลงานที่ผลิตขึ้นดวยตนเอง เพือ่ ใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
4. มีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงทีค่ ัดเลือก
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ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การเปดสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อบรรจุ
และแตงตั้งใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ของคณะ ในอัตราที่วาง จํานวน 1 อัตรา ในตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เลขประจําตําแหนงที่ 1978
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามทีเ่ สนอ
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางอโนชา นนทคุปต
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
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