
 

 
 

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  2/2553 
วันศุกรท่ี  26 กุมภาพันธ  2553 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร  ทําหนาที่ประธาน 
2. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
3. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
4. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
5. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
6. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
8. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
9. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
10. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
11. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม  
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี  (ไปราชการตางประเทศ) 
2. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย  (ไปราชการตางประเทศ) 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา (ติดราชการ) 
4. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

รองคณบดีฝายบริหาร ซึ่งรักษาราชการแทนคณบดี ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1.1  ขอแกไขระเบียบคณะฯ วาดวยกองทุน บริษัท หลุยส ตี.เลียวโนเวนส (ประเทศไทย)  
       จํากัด  พ.ศ. 2549 

 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ตามที่ในป พ.ศ.2549 บริษัท หลุยส ตี.เลียวโนเวนส  
(ประเทศไทย) จํากัด ไดมอบเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ใหแกคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เพ่ือจัดตั้งเปนกองทุนบริษัท หลุยส ตี.เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
ดอกผลมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่เรียนดแีตขาดแคลนทุนทรัพย ซึ่งการใชจายเงินกองทุนนี้ 
คณะฯ ไดกําหนดหลักเกณฑโดยออกเปนระเบียบคณะสถาปตยกรรมศาสตร วาดวยกองทุน บริษัท หลุยส ตี.
เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ.2549 นั้น  ที่ผานมาทางคณะยังมิไดดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ใหแกนักศึกษา เนื่องจากดอกผลที่ไดจากเงินกองทุนยังมีจํานวนไมมากนัก โดยขณะนี้มีเงินในกองทุนดังกลาว
ดังนี้ 
  เงินบริจาคเริ่มตน    249,500.00 บาท  

(หักคาธรรมเนียมธนาคาร 500.00 บาท) 
 บวก ไดรับจัดสรรดอกเบี้ย ป 50          8,732.50 บาท 
  ไดรับจัดสรรดอกเบี้ย ป 51       7,746.98 บาท 
  ไดรับจัดสรรดอกเบี้ย ป 52       7,314.44 บาท 
     รวม  273,293.92 บาท 
  (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองรอยเกาสิบสามบาทเกาสิบสองสตางค) 
 

ทั้งนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาไดทบทวนหลักเกณฑการจัดสรรทุนจากกองทุนดังกลาวแลว เห็นสมควรปรับแกไข
ระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาวในสวนของวงเงินและคุณสมบัติของผูรับทุนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือดําเนินการ
จัดสรรทุนใหแกนักศึกษาตอไป ดังนี้ 
 
 

ระเบียบกองทุนฯ (เดิม) ระเบียบกองทุนฯ (ใหม) 
6.1 ทุนสําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย ปละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000 
บาท 

6.1  ทุนสําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีผลการเรียนไมตํ่ากวา 
2.50 (GPA) ทุนละ 5,000 บาท 

6.2 ทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาคณะ ปละ 1 ทุน ๆ 
ละ 1,000 บาท 

6.2 ทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาคณะ มีผลการเรียน
ไมตํ่ากวา 2.50 (GPA) ทุนละ 5,000 บาท 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาจํานวนเงินดอกผลที่คาดวาจะไดรับในแตละปแลว มีมติเห็นชอบใหแกไข
ระเบียบกองทุนดังกลาว ในสวนที่เสนอขอแกไข เปนดังนี้ 

1. ทุนสงเสริมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
มีผลการเรียนไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมตํ่ากวา 2.50  ทุนละ 5,000 บาทตอป 

2. ทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา มีความ
ประพฤติดี และมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมตํ่ากวา 2.50 ทุนละ 
2,000 บาท ตอป 

 

โดยทั้งนี้  ใหคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ เปนผูคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุน 
ดังกลาวในแตละป 
 

1.2 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ประธานแจงวา คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในงวดประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2553 (ผลงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2552) เสร็จ
เรียบรอยแลว ตามปรากฏผลในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจําใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ในงวด
ประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2553 นี้ มีจํานวนบุคลากรที่ทางคณะสามารถเสนอขอใหไดรับการเลื่อนขั้น, 
การไมไดรับการเลื่อนขั้น  และการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ (ไมเกิน 15% ของจํานวนบุคลากรแตละกลุม)  ดังนี้  
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กลุมผูไดรับการประเมิน จํานวน
บุคลากร 

จํานวน
โควตา 
ข้ันพิเศษ  
(15%) 

จํานวน 
ผูไดรับการ
เล่ือนข้ัน 

จํานวน 
ผูไมไดรับ
การเลื่อน

ข้ัน 

หมายเหตุ 

ขาราชการ  ระดับ 1 - 8 
     

บุคลากรสายผูสอน 25 3.75 22 3 ลาศึกษาตอ (กฤตภัทร
,พรณรงค, จันทนีย) 

บุคลากรสายสนบัสนุน 16 2.40 16 -  
รวม 41 6.15 38 3  

ขาราชการ  ระดับ  9 
     

บุคลากรสายผูสอน 1 0.15 1 -  
รวม 1 0.15 1 -  

ลูกจางประจํา 
     

บุคลากรสายสนบัสนุน 11 1.65 11 -  
รวม 11 1.65 11 -  

 

 

ซึ่งที่ประชุมดังกลาวมีมติใหเสนอชื่อบุคลากร ใหไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํากรณี
พิเศษ จากผลการประเมินดังกลาว ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ตามรายชื่อปรากฏในเอกสารสรุป
สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งแจกในที่ประชุม โดยมีเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 

1. บุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจาก 
1)    คะแนนผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรไดรับจากการประเมินโดยผูบังคับบัญชาชั้นตน

ตามสายงาน  
2)    เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผูไดรับคะแนนสูงสุดและคะแนนรองลงมาของแต

ละกลุมงานตามขอ 1)  
3)    พิจารณาประวัติการไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษของบุคลากรตามขอ 2)  แลวใหผูที่

ในงวดที่ 1 ของ 3 ปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งยังไมเคยไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ 
ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษในงวดนี้ 

4)   สําหรับบุคลากรตามขอ 2) ซึ่งไมไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษในงวดนี้ ใหสามารถ
เสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลในโอกาสอื่นแทน เชน โบนัส
ประจําป รางวัลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ ฯลฯ  

2. บุคลากรสายผูสอน พิจารณาจาก 
1)  พิจารณาตามลําดับคะแนนที่ไดรับ  
2)   การกระจายโอกาสตามหลักสูตร โดยพิจารณาจากสถิติในงวดที่ 1 ของ 5 

ปงบประมาณที่ผานมา 
3.  การพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นกรณีพิเศษจากการรวมเศษโควตา  
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ตามที่ในงวดนี้ มีเศษโควตาสําหรับการเสนอเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ จากกลุมบุคลากร
สายผูสอน จํานวน 0.75 คน  และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 0.40 คน  รวมเปน 
1.15 คน ซึ่งคณะสามารถเสนอขอเลื่อนขั้นกรณีพิเศษไดเพ่ิมอีก 1 คน นั้น ที่ประชุมมีมติ
ใหเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ใหไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษจากโควตาดังกลาว 
โดยพิจารณาจากโควตาสะสมของแตละกลุม ในรอบ 5 ปที่ผานมา แลวจัดสรรใหแกกลุมที่
มีจํานวนโควตาสะสมมากกวา ทั้งนี้ การพิจารณาตัวบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ใชเกณฑ
เดียวกับการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษตามขอ 1.  

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกลาวไดใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรสายผูสอนในงวดประเมินครั้งนี้ สําหรับใหคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการ
ประเมินในงวดถัดไปไดทราบและพิจารณา ดังนี้ 
กรณีมีผูไมสงรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. ควรกําหนดเปนหลักปฏิบัติของคณะ ใหทุกคนถือเปนหนาที่ที่จะตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน หากผูใดไมดําเนินการ ควรที่จะไมไดรับคะแนนการปฏิบัติงานในงวดนั้น หรือมาตรการอื่น โดย
ตองแจงมาตรการใหบุคลากรทราบลวงหนาดวย 

2. สําหรับผูที่ไมสงรายงานผลการปฏิบัติงานในงวดนี้ ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามการสง แลวประเมินใหคะแนน และนําผลการประเมินดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  หากผูใดไมสง ใหเสนอคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณามาตรการ 
การมอบหมายงาน 

1.  มีขอสังเกตเกี่ยวกับคะแนนดานปริมาณและคุณภาพ จากเกณฑที่กําหนดน้ําหนักคะแนน
ดานงานสอน 60% และงานอื่นๆ 40%   ซึ่งหากบุคลากรปฏิบัติงานสอนเพียงอยางเดียว จะไดรับคะแนนดาน
ปริมาณและคุณภาพนอยมาก  จึงควรมอบหมายงานหรือกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอื่นๆ นอกจากภาระ
งานสอนดวย หรือทบทวนเกณฑน้ําหนักคะแนนภาระงานใหเหมาะสม 

2.   ผูมอบหมายงาน ควรเกลี่ยกระจายภาระงานใหเหมาะสมเทาเทียมกัน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

1.  ควรจําแนกบุคลากรสายผูสอน เปน กลุมที่ไมเปนผูบริหาร และ กลุมที่เปนผูบริหาร และ
กําหนดน้ําหนักคะแนนภาระงานใหเหมาะสมสําหรับแตละกลุม 

2.   ผูบริหารคณะ ไมควรไดรับการประเมินโดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เสมือน
เปนบุคลากรสายผูสอนทั่วไป 
คะแนนสมรรถนะ 

1. คะแนนดานสมรรถนะ มีความแตกตางกันมากระหวางบุคลากรตางหลักสูตร โดยบาง
หลักสูตรไดรับคะแนนประเมินดานนี้ตํ่ามาก (9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา 
เกณฑไดกําหนดมาตรฐานสมรรถนะไวสูงมาก ยากที่บุคลากรจะปฏิบัติไดครบถวนเต็มตามเกณฑ  และ
เกณฑคอนขางเปนนามธรรม ประกอบกับผูรับการประเมินมักไมระบุหลักฐานประกอบการพิจารณา ความ
แตกตางกันอยางมากของคะแนนที่ไดรับดังกลาวขางตน อาจเกิดจากแงมุมการพิจารณาที่แตกตางกันของผู
ประเมิน เชน ผูประเมินบางรายอาจพิจารณาใหคะแนนตรงตามที่เกณฑกําหนดไว ขณะที่ผูประเมินบางราย
อาจพิจารณาโดยมาตรวัดอื่น เชน อาจพิจารณาจากตัวเลขระดับคะแนนที่เห็นวาเหมาะสม (4, 3, 2, 1) เปน
ตน  ดังนั้น ในโอกาสตอไป จึงควรมีการตกลงกนัระหวางผูประเมินตางหลักสูตร ที่จะใชแนวทางประเมินเดียวกัน 

2. ผูประเมินสมรรถนะ คือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตนสังกัดเทานั้น แตบุคลากรผูรับ
การประเมินบางราย ปฏิบัติงานใหกับหลักสูตรอื่นดวย 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

การแจงผลการประเมิน 
1. ควรใหมกีารแจงคะแนนจากการประเมินผลเบื้องตนใหบุคลากรทราบ กอนที่จะเสนอ

คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือเปด
โอกาสใหบุคลากรไดตรวจสอบคะแนนหรือชี้แจงผลการปฏิบัติงาน หากเห็นวาคะแนนที่ไดรับไมเหมาะสม 

2.   ควรแจงผลการประเมินที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะแลวใหบุคลากร
ทราบ (คะแนน และลําดับที่ เฉพาะราย) เพ่ือเปนขอมูลสําหรับบุคลากรพิจารณาปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติ 
งานของตนในงวดตอไป 
การพิจารณาใหเล่ือนขั้นกรณีพิเศษ 

เนื่องจากคะแนนผลการประเมินมาจากผูประเมินตางหลักสูตรกัน และคณะมีจํานวนโควตา
สําหรับการเล่ือนขั้นกรณีพิเศษจํากัด ที่ประชมุจึงอภิปรายแนวทางที่จะใชในการตัดสินผลผูไดรับการเล่ือนขั้น
กรณีพิเศษ ซึ่งมีหลายแนวทาง เชน  พิจารณาตามลําดับคะแนนที่มาจากทุกหลักสูตร  พิจารณาตามสัดสวน
จํานวนบุคลากรในแตละหลักสูตร  พิจารณาจากสถิติการไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ  หรือใหแตละหลักสูตร
เสนอชื่อผูที่เหมาะสม แลวพิจารณาจากผลงานและหรือสถิติการไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ  เปนตน 

 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  เนื่องจากคะแนนประเมินดานคุณภาพและดานสมรรถนะ
ของบุคลากรสายผูสอนบางราย ตํ่ากวา 50%  รวมทั้งมีความแตกตางกันอยางมากของคะแนนดานสมรรถนะ
ระหวางบุคลากรตางหลักสูตร  จึงมีมติใหมีการทบทวนคะแนนผลการประเมินของบุคลากรสายผูสอนอีกครั้ง
วา มีความผิดพลาดในกระบวนการประเมินสวนใดหรือไม โดยใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตรรับไป
พิจารณาดําเนินการรวมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ  แลวเสนอผลการพิจารณาตอที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  กอนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

1.3 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1/2553) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
ประธานแจงวา  ทางมหาวิทยาลัยไดออกหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรฉบับใหม 

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  โดยใหใชบังคับกับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (ขาราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผนดิน พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได พนักงานราชการ  
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ)  ต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป 

หลักเกณฑและวิธีการสวนใหญตามประกาศฉบับนี้ ทางคณะไดใชปฏิบัติกับบุคลากรทุก
ประเภทอยูแลว อยางไรก็ตาม มีสาระสําคัญเพ่ิมเติมที่ทางคณะตองดําเนินการตอไป  เชน  

1.   ใหมีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยมีองคประกอบดังนี้ 
1.1  คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
1.2  รองคณบดีที่เกี่ยวของหรือผูไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ 
1.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-3 คน  เปนกรรมการ 

(ไมควรมีตําแหนงทางวิชาการหรือวิชาชีพต่ํากวา 
ตําแหนงที่จะประเมิน เวนแตผูที่มีประสบการณ 
และหรือความเชี่ยวชาญเปนกรณีพิเศษในเรื่อง 
ที่เกี่ยวของ) 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

1.4  เลขานุการคณะหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ หากคณะมีบุคลากรจํานวนมาก อาจมีคณะกรรมการมากกวาหนึ่งชุดก็ได 
 

2.   ใหมีคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 
2.1  คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
2.2  รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการ 
2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-3 คน  เปนกรรมการ 
2.4  เลขานุการคณะหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

เพ่ือทําหนาที่ พิจารณากําหนดหรือปรับปรุง ขอกําหนดการจางหรือขอกําหนดการปฏิบัติงาน
ตําแหนงตางๆ  และวิเคราะหทบทวนผลการประเมินของบุคลากรในภาพรวมของคณะ เพ่ือเสนอแผนพัฒนา
บุคลากรตอคณะ 

จากประกาศ ก.บ.ม. ดังกลาว ทําใหทางคณะตองแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ขึ้นแทน
คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําส่ังคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ที่  119/2551  และที่ 28/2552 ซึ่งไดรับการแตงตั้ งตามประกาศ ก .บ .ม . 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ที่ไดรับการยกเลิกโดยประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ
ที่ 1/2553) ฉบับใหมนี้แลว  และทางคณะตองดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดในประกาศฉบับใหมตอไป  จึง
แจงที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมดังกลาว 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหยกวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

เลิกประชุมเวลา   15.00  น. 
 

          
(นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


