รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รองศาถยราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาถยราจารย์เขมโชย
3. ผู้ช่วยศาถยราจารย์พรถวัถดิ์
4. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถญ
ั ชัย
5. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ธนถิทธิ์
6. ผู้ช่วยศาถยราจารย์นพดล
7. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ทรงยศ
8. นางพรรณี

ทองคาถมุทร
ภู่ประเถริฐ
พิริยะศรัทธา
ถันยิเวถ
จันทะรี
ยั้งถกุล
วีระทวีมาศ
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
หัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถรุ กานย์

รวยถูงเนิน

กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรัฐ
2. นายนรากร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมยามระเบียบวาระการประชุมดังย่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 รับรองผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาของหลักถูยร
ย่างๆ ที่คณะเปิดถอน จานวน 134 รายวิชา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ยามรายละเอียดซึ่งนาเถนอในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักถูยร
ย่างๆ แล้ว ยามที่เถนอ
2.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ด้วยผู้ช่วยศาถยราจารย์รักพงษ์ เพชรคา ผู้อานวยการถานักบริการวิชาการ จะครบวาระการดารง
ยาแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้การดาเนินการถรรหาผูอ้ านวยการถานักบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผู้
มีความรู้ ความถามารา มีคุณลักษณะเหมาะถมกับยาแหน่งงาน และถอดคล้องกับภารกิจ หรือแผน ยามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปยามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น ว่าด้ ว ยการถรรหาผู้ อานวยการถาาบั น และถ านั ก พ.ศ. 2558 จึงขอให้ ค ณบดี
ผู้อานวยการ ถาาบัน ถานัก รวมทั้งถานักงานอธิการบดี พิจารณาเถนอชื่อผู้ถมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงยาแหน่งผู้อานวยการ
ถานักบริการวิชาการ ซึ่งมีคุณถมบัยิยามประกาศคณะกรรมการถรรหาผู้อานวยการถานักบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3/2561) โดย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาถ่วนงาน จานวนไม่เกิน 2 ชื่อ ยามแบบเถนอชื่อฯ ที่คณะกรรมการฯ กาหนด ภายในวันที่
8 มิาุนายน 2561 (โดยวิธีลับ) รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเถนอชื่อผู้ถมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงยาแหน่งผู้อานวยการถานักบริการวิชาการ
จานวน 2 รายชื่อ โดยวิธีลับ
2.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ด้วย รองศาถยราจารย์ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อานวยการถานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะครบ
วาระการดารงยาแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้การดาเนินการถรรหาผู้อานวยการถานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผู้มีความรู้ ความถามารา มีคุณลักษณะเหมาะถมกับยาแหน่งงาน และถอดคล้องกับภารกิจ หรือแผน
ยามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นไปยามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการถรรหาผู้อานวยการถาาบัน และถานัก พ.ศ.
2558 จึงขอให้คณบดี ผู้อานวยการ ถาาบัน ถานัก รวมทั้งถานักงานอธิการบดี พิจารณาเถนอชื่อผู้ถมควรได้รับการพิจารณาให้
ดารงยาแหน่งผู้อานวยการถานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีคุณถมบัยิยามประกาศคณะกรรมการถรรหาถานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ(ฉบับที่ 3/2561) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาถ่วนงาน จานวนไม่เกิน 2 ชื่อ ยามแบบเถนอชื่อฯ ที่
คณะกรรมการฯ กาหนด ภายในวันที่ 8 มิาุนายน 2561 (โดยวิธีลับ) รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเถนอชื่อผู้ถมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงยาแหน่งผู้อานวยการถานักบริการวิชาการ
จานวน 1 รายชื่อ โดยวิธีลับ
2.4 การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ประธาน แจ้งว่า ด้วยถภาถังคมถงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปาัมภ์ ได้กาหนดจัดงานวันแม่แห่งชายิ
ประจาปี 2561 ในวัน ที่ 12 ถิ งหาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมเพ่ อเทิ ดทู น เผยแพร่พ ระเกีย รยิ คุณ ถมเด็จพระนางเจ้ าถิริกิ ยิ์
พระบรมราชินีนาา ในพระบาทถมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาาบพิยร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชายิ เพื่อเผยแพร่
พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีย่อครอบครัว ถังคม และประเทศชายิ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีย่อแม่ โอกาถนี้ ถภาถังคมถงเคราะห์
ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณถมบัยิของลูกที่มีความกยัญญูกยเวทีอย่างถูงย่อแม่ ประจาปี 2561 ถภาถังคมถงเคราะห์ฯ จึงขอเชิญ
หน่วยงาน องค์กร และผู้ที่ถนใจ ได้ถ่งเรื่องจริงของผู้ที่มีคุณถมบัยิเป็นลูกที่มีความกยัญญูกยเวทีอย่างถูงย่อแม่เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรยิคุณในโอกาถวันแม่แห่งชายิ ประจาปี 2561 ผู้ถนใจให้ถ่งแบบกรอกประวัยิจานวน 6 ชุด พร้อม
แผ่นซีดีประวัยิย่อ จานวน 2 แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกยัญญูกยเวทีอย่างถูงย่อแม่ ถภาถังคม
ถงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 1 มิาุนายน 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเถนอชื่อ นางถาวรุ่งจิย จารุพงษ์ทวิช บุคลากรถายผู้ถอน เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว
2.5 การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม / บุคคลดีเด่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จะคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรยิเพชร
ถยามและบุคคลดีเด่น โดยกาหนดประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลเพชรถยาม เป็นรางวัลเชิดชูเกียรยิบุคคลผู้อนุรักษ์ ถ่งเถริม ถืบถานศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยการถร้างถรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชายิ ในถาขาขนมธรรมเนียมประเพณี ถาขาศิลปะ
ถาขาการช่างฝีมือ ถาขาคหกรรมศิลป์ ถาขากีฬาและนันทนาการ
2. รางวัลบุคคลดีเด่น เป็นรางวัลถาหรับเชิดชูเกียรยิบุคคลผู้ทานุศิลปวัฒนธรรม หรือผู้อุทิศยน มีจิยอาถา ถร้าง
คุณประโยชน์ย่อท้องาิ่น ชุมชนเมือง ถังคมและประเทศชายิ จนเป็นที่ยอมรับของถังคม ในถาขาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ถาขาบาเพ็ญประโยชน์และจิยอาถา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 2

โดยจัดทาแบบประวัยิ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 มิาุนายน 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการ
ประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอชื่อ
2.6 ผลการอนุมัติกรอบอัตรากาลังใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
ประธาน แจ้งว่า ยามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 มีมยิเห็นชอบกรอบอัยรากาลังใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 นั้น กอง
ยุทธศาถยร์ จึงแจ้งผลการอนุมัยิกรอบอัยรากาลังใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เพื่อให้คณะฯ ได้กาหนดคุณวุฒิ
และคุณ ถมบัยิในการเปิดรับถมัคร คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะถมและถอดคล้องกับถาขาวิชา/ภาควิชา และถ่งเอกถาร
รายละเอียดประกอบการรับถมัคร คัดเลือก ไปยังกองทรัพยากรบุคคลย่อไป ดังนี้
คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 6 อัยรา
ที่

ชื่อยาแหน่ง/ภาควิชา/ถาขาวิชา

ประเภทวิชาการ
1 อาจารย์
(ถาขาถาาปตยยกรรมศาถยร์หรือที่เกี่ยวข้อง
2 อาจารย์
(ถาขาออกแบบอุยถาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง)
ประเภทถนับถนุน
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นักวิชาการช่างศิลป์

ประเภท

จานวน
(อัยรา)

คุณวุฒิ

เลขประจายาแหน่ง

พ.แผ่นดิน

2

ป.เอก

5780 - 5781

พ.แผ่นดิน

2

ป.เอก

5782 - 5783

พ.แผ่นดิน
พ.แผ่นดิน

1
1

ป.ยรี
ป.ยรี

5784
5785

ทั้งนี้ ให้ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเถร็จ และถ่งไปยังการเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อดาเนินการเปิดรับถมัครให้แล้วเถร็จภายใน 1 ปี จึง
เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิ เห็นชอบให้เปิดรับถมัคร ประเภทวิชาการ ยาแหน่งอาจารย์ จานวน 4 อัยรา เลข
ประจายาแหน่ง 5780 , 5781 , 5782 และ 5783 โดยมอบหมายให้ ผศ.นพดล ยั้งถกุล หัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
เป็นผู้กาหนดคุณถมบัยิในเบื้องย้น โดยให้นาเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในเดือนมิาุนายน 2561 และหลังจากที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการได้มีมยิเห็นชอบคุณถมบัยิแล้ว ให้นาเถนอย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ย่อไป
2.7 ขอความเห็น ชอบการรับสมัค รเพื่ อคั ดเลือกบุ คคลภายในมหาวิท ยาลัย เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ มีกรอบอัยราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยยาแหน่ งประเภทถายถนับถนุน จานวน 3
อัยราดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัยิการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัยิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัยิการ

เลขประจาตาแหน่ง
5785
808
4103

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
เงินงบประมาณ

หมายเหตุ
อัยราใหม่ ปีงบ 2561
อัยราเดิม นายกิฐิกรณ์
อัยราเดิม นางพรรณี

ในการนี้ จึงมีความประถงค์จะขอให้ทางมหาวิทยาลัย ดาเนินการเปิดรับถมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุ
และแย่งยั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแย่งยั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยามข้อ 6 ของประกาศฉบับดังกล่าว
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ได้กาหนดถัดถ่วนจานวนอัยราเพื่อให้คณะฯ ได้คัดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบอัยราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย
ยาแหน่งประเภทถนับถนุนที่มีอยู่ และย้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ รายละเอียดยามเอกถาร
ประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา
1. ชื่อ ยาแหน่ งที่ จะคณะฯ ประถงค์เปิ ด รับ ถมั ครคั ด เลือ กบุ ค คลภายในฯ ยามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบั บ ที่
3/2560) จานวน 1 ใน 3 อัยรา ยามรายละเอียดชื่อยาแหน่งข้างย้น
2. ชื่อผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จานวน 1 คน (หัวหน้าถ่วนงานหรือผู้ที่ได้รับหมาย
หมาย)
3. คุณถมบัยิของผู้มีถิทธิ์ถมัคร (เช่น ถาขาที่จะรับถมัคร ความรู้และประถบการณ์ เป็นย้น)
4. ระยะเวลาการรับถมัคร
มติ
1.
2.
3.
4.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิดังนี้
เห็นชอบให้เปิดรับถมัคร ยาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัยิการ เลขประจายาแหน่ง 808
เห็นชอบให้ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาถมุทร เป็นผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
เห็นชอบให้กาหนดคุณถมบัยิของผู้มีถิทธิ์ถมัคร จบการศึกษาระดับปริญญายรีทุกถาขา
เห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาการรับถมัคร จานวน 30 วัน

2.8 ขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า ยามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับ
คณะ พ.ศ.2561 โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจาคณะ (วาระคราวละ 2 ปี) ประกอบด้วย
1. คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย

เป็นรองประธานกรรมการ

3. หัวหน้าถาขาวิชา จานวนไม่เกิน 4 คน
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ
4. บุคลากรถายวิชาการ จานวนไม่เกิน 3 คน

เป็นกรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ
5. บุคลากรที่คณบดีมอบหมาย

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในกรณีที่เห็นถมควรคณะกรรมการอาจแย่งยั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ยามความเหมาะถม
โดยคณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการถนับถนุน ถ่งเถริม
และเผยแพร่การวิจัยของคณะ
2) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัยิใช้จ่ายเงินกองทุน โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) ยิดยามและประเมินผลความก้าวหน้าในการวิจัยจากเงินกองทุน
4) แย่งยั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานยามความจาเป็นและเหมาะถม
5) ปฏิบัยิหน้าที่อื่นๆ ยามที่คณะเห็นถมควรและมอบหมาย
6) รายงานผลการดาเนินงานย่อมหาวิทยาลัย ยามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ดังนั้น จึงจาเป็นย้องมีการแย่งยั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน ยามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในข้อ 3 เป็นจานวน 4 ท่าน, ข้อ 4 เป็นจานวน 3 ท่าน และข้อ 5 จานวน 1 ท่าน โดยทางคณะจะได้ดาเนินการเถนอ
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แย่งยั้งย่อทางมหาวิทยาลัย เพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจาคณะ จะได้ดาเนินการร่างประกาศหลักเกณฑ์และบริหาร
กองทุนให้เป็นไปยามอานาจและหน้าที่ที่ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ย่อไป จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ยิ เห็ น ชอบรายชื่ อ เพื่ อ แย่ ง ยั้ งเป็ น กรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย ประจ าคณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ ดังนี้
1. คณบดีคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์
เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
เป็นรองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
เป็นกรรมการ
4. รองศาถยราจารย์ยิ่งถวัถดิ์
ไชยะกุล
เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ชนัษฎา
จุลลัษเฐียร
เป็นกรรมการ
6. นางถาวปตทมพร
วงศ์วิริยะ
เป็นกรรมการ
7. หัวหน้าถานักงานคณบดี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
8. นางถาวธัญญรัศม์
กุลพัฒน์วัชรากร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางถาวอนุถรา
ไยรรัยนาภิกุล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 พิจารณากรอบตาแหน่งที่เสนอประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
ประธาน แจ้งว่า ยามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง
การกาหนดกรอบยาแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ข้อ 4 การกาหนดกรอบยาแหน่งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ให้พิจารณาโดยยึดหลักค่างาน ซึ่งยาแหน่งนั้นจะย้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ง ยากของงานใน
ยาแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในถาระถาคัญาึงขนาดที่จะย้องกาหนดให้เป็นยาแหน่งถูงขึ้น และย้องเป็นยาแหน่งที่ได้ผ่านการ
ประเมินค่างานยามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กาหนด โดยให้ดาเนินการประเมินค่างานคราวละถี่ปี และย้องถอดคล้องกับ
แผนอัยรากาลังที่ ก.บ.ม. กาหนด นั้น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จานวนกรอบยาแหน่ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ (บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2033/2560) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้กาหนดกรอบ
ยาแหน่งระดับชานาญการพิเศษของคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 4 อัยรา และยามหนังถือกองทรัพยากรบุคคล ที่ ศธ
0514.1.3.1/ว3146 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอให้หน่วยงานยืนยันจานวนกรอบยาแหน่งที่เถนอประเมินค่างาน โดยขอ
ความร่วมมือให้ทุกถ่วนงานที่ประถงค์จะยื่นประเมินค่างานยาแหน่งในถังกัด แนบรายงานจานวนกรอบยาแหน่งที่เถนอประเมินค่า
งานเพื่อกาหนดยาแหน่งที่ถูงขึ้นพร้อมกับยื่นแบบประเมินค่างานด้วย เพื่อเป็นการยืนยันจานวนยาแหน่งที่เถนอในภาพรวมใน
คราวเดียวกัน นั้น
ดังนั้น จึงขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในการยาแหน่งที่จะเถนอประเมินค่างานเพื่อกาหนด
ยาแหน่งถูงขึ้น ดังนี้
1. ระดับชานาญงาน/ระดับชานาญการ กาหนดให้มีได้ทุกยาแหน่ง
2. ระดับชานาญการพิเศษ

ได้รับอนุมัยิจานวนกรอบยาแหน่ง 4 อัยรา

โดยคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มีจานวนกรอบยาแหน่งที่เถนอประเมินค่างานเพื่อกาหนดยาแหน่งถูงขึ้น ระดับชานาญการพิเศษ
ดังนี้
ลาดับ

ชื่อยาแหน่ง

1

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอกาหนดยาแหน่ง จานวน
ถังกัดงาน
เป็นระดับ
(ยาแหน่ง) ยามการปรับโครงถร้างองค์กร
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
งานแผนและงบประมาณ
ระดับ
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ลาดับ

ชื่อยาแหน่ง

2
3

นักวิชาการพัถดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโถยทัศนศึกษา
รวม

4
5
6
7

ขอกาหนดยาแหน่ง จานวน
ถังกัดงาน
เป็นระดับ
(ยาแหน่ง) ยามการปรับโครงถร้างองค์กร
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
2
งานแผนและงบประมาณ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
งานแผนและงบประมาณ
ระดับ

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

1
2
2
1
10

งานบริหารและธุรการ
งานวิชาการและวิจัย
งานวิชาการและวิจัย
งานวิชาการและวิจัย

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ ทางคณะจะได้ดาเนินการแย่งยั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประเมินค่างาน
เพื่อกาหนดยาแหน่งถูงขึ้นให้แล้วเถร็จโดยเร็ว และเถนอยืนยันจานวนกรอบยาแหน่งที่เถนอประเมินค่างานในภาพรวมย่อทาง
มหาวิทยาลัย ย่อไป จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อยาแหน่งที่คณะฯ ประถงค์จะเถนอประเมินค่างาน ยามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 2033/2560) จานวน 4
อัยรา ยามรายละเอียดชื่อยาแหน่งข้างย้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบกรอบยาแหน่งที่เถนอประเมินค่างานเพื่อกาหนดยาแหน่งที่ถูงขึ้น จากระดับ
ชานาญการ เป็นชานาญกากรพิเศษ จานวน 4 อัยรา ดังนี้
1. ยาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ยาแหน่งบุคลากร
3. ยาแหน่งนักวิชาการศึกษา
4. ยาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 ข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรเพศที่สามเจ้าทางานตาแหน่งครู อาจารย์
ในหน่วยงานราชการ
ประธาน แจ้งว่า กองทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งถาเนาหนังถือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/2ว
0332 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ขอแถดงความคิ ดเห็น เกี่ย วกับ การรับ ถมัครบุ คลากรเพศที่ ถามเข้าท างานยาแหน่ งครู
อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ เพื่อทราบและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการรับถมัครบุคลากรเพศที่ถาม
เข้าทางาน ยาแหน่งครู อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 แจ้งกาหนดการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – เงินรายได้ (1
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ประธาน แจ้งว่า ยามที่ ก องยุ ท ธศาถยร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กาหนดให้ ค ณะถาาปต ยยกรรมศาถยร์ จั ดท า
แผนปฏิบัยิการ และแผนงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เถนอย่อมหาลัยพิจารณาแผนงบประมาณ
ภายในวัน ศุก ร์ 29 มิ าุน ายน 2561 นั้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานไปเป็ น ไปยามกาหนด ฝ่ ายวางแผนและพั ฒ นา จึ งขอแจ้งร่าง
กาหนดการดาเนินกิจกรรมการจัดทาแผนดังกล่าว รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่าง ๆ
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3.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปตจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
คณะฯ กาหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปตจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเอนกประถงค์ ( ถิ ม ) คณ ะถาาปต ย ยกรรมศาถยร์ และคุ้ ม ถี ฐ าน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
2. ผลการถรรหานายกถโมถรนักศึกษาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์
ด้วยคณะกรรมการถโมถรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี คณะถาาปตยยกรรมถาถยร์ ประจาปีการศึกษา
2560 ได้หมดวาระลง เพื่อให้การบริหารงานถโมถรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี คณะถาาปตยยกรรมถาถยร์ ประจาปีการศึกษา 2561
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประถิทธิภาพ คณะฯ จึงได้ดาเนินการถรรหาคณะกรรมการถโมถรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี คณะ
ถาาปตยยกรรมถาถยร์ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยผลการถรรหาฯ คือ นายกฤษฎิ์ จันทร์เศรษฐี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม เป็นนายกถโมถรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. การจัดทาแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยามที่กองยุทธศาถยร์ ถานักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัยิการ และแผน
งบประมาณ ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นั้น ได้แจ้งว่า ยามที่คณะฯ ได้ถ่งคาของบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไม่ได้รับจัดถรรงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. ถรุปจานวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ถรุปผลจานวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
การรับถมัครนักศึกษารับยรงร่วมกัน ระดับปริญญายรี ดังนี้
1.1 ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม
- แผนการรับเข้า จานวน 75 คน
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จานวน 60 คน
1.2 ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
- แผนการรับเข้า 70 คน
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จานวน 54 คน (รอบที่ 3 รายงานยัววันที่ 18-22 มิ.ย. 61)
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัย
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึษานานาชายิเพือฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for
the Exchange of Students for Techmical Experience A.sb.l : IAESTE Thailand)
ยามที่ ค ณะฯ ยอบรั บ ไปยั ง IAESTE Thailand ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาย่ า งชายิ เข้ า ฝึ ก งาน ณ คณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึษานานาชายิเพือฝึกงานด้านเทคนิค (The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l : IAESTE Thailand) จ านวน 1 ราย คื อ
Ms.Georgiana Gogotan นักศึกษาถาขา Architecture จากประเทศ Romania เป็นระยะเวลา 3 เดือน ยั้งแย่วันที่ 1 ถิงหาคม
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2561 าึงวันที่ 31 ยุลาคม 2561 นั้น ทั้งนี้ จะได้แย่งยั้งอาจารย์จากถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษารายดังกล่าว
ย่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชา ประจาภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษา คณะถาาปตย ยกรรมศาถยร์ จานวน 3 ราย ยื่นคาร้องขอความ
อนุเคราะห์ขอเปิดรายวิชา ประจาภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากนักศึกษายังไม่ผ่านรายวิชาบังคับจึงไม่ถามารา
ถาเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายวิชาที่ขอเปิดถอน ดังนี้
ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม
ที่

รหัถวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ประจารายวิชา

จานวนนักศึกษา

1
2

806 211
807 213

General English for Designer
Materials Production Structure

นางถาวถมหญิง พงศ์พิมล
นายชลวุฒิ พรหมถาขา ณ ถกลนคร

1

อาจารย์ประจารายวิชา

จานวนนักศึกษา

ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
ที่

รหัถวิชา

ชื่อวิชา

1

806 222 Architectural Theory

ผศ.ดร.นพดล ยั้งถกุล

2

ทั้ งนี้ การด าเนิ น การดังกล่าวเป็ น ไปยามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ว่าด้ วยการจัด การเรียนการถอนภาค
การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญายรี โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิอนุมัยิให้เปิดรายวิชา ประจาภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ได้ยามที่เถนอ
4.2 สรุปมตินอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ แจ้งว่า ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ได้มี
การเวียนขอมยิคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 1 เรื่อง โดยถรุปได้ ดังนี้
1. มยิเห็ นชอบ รับรองการเถนอชื่อผู้ถาเร็จการศึกษา ระดับปริญ ญาโท หลักถูยรการวางแผนภาคและเมือ ง
มหาบัณฑิย ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 1 ราย คือ นายอรราพล มหาราช แผน ก แบบ ก2
เกรดเฉลี่ย 3.04
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัถ ถิริโชคเดชากิยยิ์
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นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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