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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 10/2553  เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2553 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  10/2553 
วันพุธท่ี  8  กันยายน  2553 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
---------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี    ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย   
7. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
9. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
11. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม    
1. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ติดราชการ) 
2. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
3. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ไปราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.45  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1.1  พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ประธานแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2553 
(ผลงานระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2553) ใหทีป่ระชุมทราบและพิจารณา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 
1.  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2553 

ตามที่เสนอ  และเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ใหไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  ดังนี้ 

1)  ประเภทขาราชการสายผูสอน 
ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน งวดที่ 2 ปงบประมาณ 2553  ดังนี้ 
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1.1)   บุคลากรที่มีผลการประเมินระดับควรปรับปรุง  ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
0.5 ขั้น  

1.2)   บุคลากรที่มีผลการประเมินตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป  ใหไดรับการเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น ทุกราย ยกเวน 
(1) ผูไมสงรายงานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย  ใหไดรับการเลื่อนขั้น

เงินเดือน 0.5 ขั้น    
(2) ขาราชการระดับ 9 จํานวน 1 ราย ซึ่งโควตาและวงเงินที่มีอยูตามกลุมระดับ 

มีไมเพียงพอตอการจัดสรรการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ จึงใหไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 0.5 ขั้น 

1.3)  ไมใหเล่ือนขั้นเงินเดือน จํานวน 3 ราย เนื่องจากลาศึกษาตอ  
2)   ประเภทขาราชการสายสนับสนุน และลูกจางประจํา  

ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา งวดที่ 2 ปงบประมาณ 2553  ดังนี้ 
2.1)   บุคลากรที่มีผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป  ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

และคาจางประจํา กรณีพิเศษ 1 ขั้น ทุกราย นอกเหนือจากนี้ ใหไดรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา 0.5 ขั้น 

3)   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน (เงินงบประมาณแผนดิน)  
ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2553 ตามลําดับคะแนนสูงสุด ดังนี้ 
3.1)    ผูไดรับคะแนน อันดับที่ 1 - 2   ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 8.5%  
3.2)    ผูไดรับคะแนน อันดับที่ 3 - 7  ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 6.5%  
3.3)    ผูไดรับคะแนน อันดับที่ 8 – 9  ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 4.5%  
3.4)  ผูไดรับคะแนน อันดับที่ 10  ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 2.5% เนื่องจากไมสง

รายงานผลการปฏบัิติงาน 
3.5)    ไมใหเล่ือนเงินเดือน รวม 4 ราย เนื่องจากบรรจุใหม จํานวน 1 ราย และลา

ศึกษาตอ จํานวน 3 ราย 
4)   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินงบประมาณแผนดิน)  

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2553  ดังนี้ 
4.1)   ผูไดรับคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 8.5% 

นอกเหนือจากนี้ ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 6.5% 
5)   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน (เงินรายไดคณะ)  

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2553  ดังนี้ 
5.1)   ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ อันดับที่ 1 - 2 ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

4.5%  
5.2)    ไมใหเล่ือนเงินเดือน จํานวน 2 ราย เนื่องจากลาศึกษาตอ  

6)   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินรายไดคณะ)  
ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2553  ดังนี้ 
6.1)   ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ อันดับที่ 1 - 2 ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

6.5%  นอกเหนือจากนี้ ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน 4.5% 
7)   ประเภทพนักงานราชการ 

7.1)   ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2553  1 ขั้น จํานวน 1 ราย 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 10/2553  เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 

- 3 -

2.  ใหแกไขผลคะแนนเฉลี่ย ปงบประมาณ 2553  ราย นางวาริน บุญญาพุทธิพงศ  จากเดิม  
ซึ่งคิดคะแนนเฉล่ียจาก 2 งวด ( งวดที่ 1/2553 และ 2/2553)  เปน ใหคิดคะแนนเฉลี่ยเฉพาะงวดที่ 2/2553  
โดยไมนับรวมการประเมินในงวดที่ 1/2553  ซึง่ไมมีผลการประเมิน เนื่องจากบุคคลดังกลาวอยูระหวางการลา
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  

3. ขอใหทางคณะฯ รับขอสังเกตจากที่ประชุม ไปดําเนินการปรับปรุงและประกาศหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในงวดถัดไปใหบุคลากรทราบลวงหนา เชน การคิดภาระงานสอนจะใชผลการ
สอนของภาคการศึกษาใด  การคิดภาระงานและหลักเกณฑการประเมินในตําแหนงผูบริหาร  เปนตน 

4.  ขอใหทางคณะฯ พิจารณาหาแนวทางสงเสริมบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวและพนักงาน
ราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป ใหไดรับการปรับเปล่ียนสถานภาพที่จะมีความมั่นคงหรือไดรับ
สิทธิประโยชนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับคณะ เชน การปรับเปล่ียนสถานภาพ
จากประเภทลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได และจากพนกังาน
ราชการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได  เปนตน 
 
เลิกประชุมเวลา   15.53 น. 

          

         
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


