รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญ
ั ชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ กานต์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
จันทะรี
วีระทวีมาศ
รวยสูงเนิน
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ

ประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล

ตั้งสกุล

2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง
และออกแบบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ไม่มาประชุม
-

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
ประธาน แจ้งว่า ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึง่
ผู้ส มควรด ารงต าแหน่ งอธิก ารบดี โดยก าหนดวัน เสนอชื่อ ฯ ในวัน ที่ 6 กั น ยายน 2561 ตั้ งแต่ เวลา 08.00 – 15.00 น. และ
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อโดยวิธีการหย่อนบัตร และให้คณะกรรมการประจาคณะ สรุปผลการเสนอชื่ อผู้สมควรดารงตาแหน่ ง
อธิการบดี ไม่เกิน 2 ชื่อ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1689/2561) เรื่อง พันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2562-2566) เป็นหลัก โดยให้คานึงถึงความเห็นจากผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ โดย
ได้รับการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้มาใช้สิทธิ์ กรณีไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อถึงร้อยละ 20 ของผู้มาใช้สิทธิ์ ให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการประจาคณะให้คณะกรรมการประจาคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี เรียงตามลาดับพยัญชนะ
ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 และส่งผลไปยั งคณะกรรมการ ในวันเดียวกัน ภายในเวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สานักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติเสนอชื่อ จานวน 2 รายชื่อโดยวิธีลับ
1.2 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 5537
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 1 อั ต รา เลขประจาต าแหน่ ง 5537 และคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ตามค าสั่ งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 59/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ดาเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 แล้ว
ปรากฏว่ า นายนิ พ พิ ชฌน์ ฉั น ทะปรี ด า เป็ น ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ ง
5537 ราย นายนิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา ตามที่เสนอ
1.3 พิจารณาการรับทุนนักเรียนทุนผูกพัน ราย นายอรรถพล ล่าม่วง เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ประธาน แจ้งว่า ตามที่กองการต่างประเทศได้ขออนุมัติจัดสรรอัตรากลางเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ กรณีบุคคลภายนอก ภายใต้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ (Franco-Thai ประจาปี 2557) จานวน
1 อัตรา ให้กับนายอรรคพล ล่าม่วง นั้น กองยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาการรับบรรจุนักเรียนทุน ราย นายอรรคพล ล่าม่วง เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และส่งผลการพิจารณากลับไปยังกองยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อจักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้ นายอรรคพล ล่าม่วง มาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้ตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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