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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  9/2552 
วันศุกรท่ี  25  พฤศจิกายน  2552 

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

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

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
2. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 8/2552  เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
1)   หนา 4  วาระที่ 3.5  ยอหนาที่ 2  บรรทัดที่ 2  ทายขอความวา “การเสนอชื่อพนักงาน

มหาวิทยาลัย” ใหเพ่ิมขอความวา “ที่มีสิทธิ์ไดรับการเลื่อนเงินเดือน”  
2)   หนา 6 บรรทัด 4 จากบรรทัดสุดทาย  แกไขคําวา “หลักสูตระดับอุดมศึกษา” เปน “หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา”   
 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2553 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะ 
ปงบประมาณ 2553 ซึ่งประกอบดวย 26 โครงการหลัก และ 61 โครงการยอย ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ โดยไดผานการพิจารณาเบื้องตนจากที่ประชมุคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และคณะกรรมการ
บริหาร คณะฯ แลว  ซึ่งหากไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งนี้ ทางฝาย
วางแผนและพัฒนาจะไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรดังกลาวตอไป 

สําหรับ (ราง) แผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2553 นัน้ คาดวาทางคณะจะมีรายรับจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายได รวมเปนเงินประมาณ 28 ลานบาทเศษ ที่จะนํามาจัดสรรเปนงบประมาณ
รายจาย  ซึ่งในการจดัทํา (ราง) แผนงบประมาณรายจายนี ้ ทางฝายฯ ไดนํา (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะ 
ปงบประมาณ 2553 มาประกอบการจัดทํา เพ่ือใหสอดคลองกนัดวย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวน ดงันี ้

สวนที่ 1    แผนงบประมาณสําหรับโครงการตามยุทธศาสตรคณะ  ไดแก โครงการลําดับที่ 1-26 
สวนที่ 2    แผนงบประมาณสําหรับรายการใชจายประจํา ไดแก โครงการลําดับที่ A-O 

โดยกรอบการจดัสรรงบประมาณสวนใหญใชเกณฑเดิม และจัดใหมีงบสํารองความเสี่ยงดวย ซึ่งสามารถจัดได
เพียง 8% จากทีค่าดไวเดิมตามคําแนะนําของคณบดี 10%  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1.  เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2553 ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนงบประมาณ ป 2553 ตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ใหรองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา ตรวจสอบและปรับแกไขจํานวนเงินงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง โดยใหหักประมาณการรายรับ
จากคาธรรมเนียมการศึกษา จากหลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ออกดวย 
เนื่องจากในปงบประมาณ 2553 ทางคณะจะงดรับนักศึกษาโครงการพิเศษในสาขาวิชาดังกลาว แลวจึงเวียน 
(ราง) แผนงบประมาณ ป 2553 ซึ่งปรับแกไขแลว ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบอีก
ครั้งหนึ่งตอไป  

 

2.2  โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา และประธาน 
       กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา สืบเนื่องจากที่ยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางการ
บริหารงานในรูปแบบสายวิชา นั้น  คณะกรรมการบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 
2/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  จึงไดประชุมหารือและสรุปโครงสรางการบริหารสายวิชา ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรองคณบดีฝายบริหาร รับไปปรับผังโครงสรางการบริหาร
สายวิชา แลวเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งตอไป โดยใหเพ่ิมเติมรายละเอียดที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม และแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงกับ
การบริหารสวนอื่นๆ ดวย เชน  

1.   คณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะ (เชน คณะกรรมการวิชาการ ฯลฯ) จะปรากฏอยูในระดับ
ใดและเชื่อมโยงกับสวนอื่นๆ ในผังโครงสรางอยางไร 

2.   การเสนอขอความเห็นชอบเรื่องตางๆ เรื่องใดสิ้นสุดที่หัวหนาสายวิชา เรื่องใดส้ินสุดที่รอง
คณบดี  เรื่องใดไมตองเสนอผานหัวหนาสายวิชา เปนตน 
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อนึ่ง  เนื่องจากคณบดีซึ่งเปนประธานที่ประชุม ติดราชการสําคัญ  จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
บริหาร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน ต้ังแตวาระที่ 2.3 เปนตนไป   

 

2.3  การเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

ประธานแจงวา ดวยเห็นสมควรปรับอัตราการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โครงการพิเศษของคณะ เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จึงมีมติเห็นชอบเสนออัตราการเบิก
คาตอบแทนฯ ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี   อัตราคาตอบแทนเหมาจาย  ไมเกินเดือนละ 25,000 บาท 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา อัตราคาตอบแทนเหมาจาย  ไมเกินเดือนละ 20,000 บาท 

 

โดยที่อัตราการเบิกคาตอบแทนของกรรมการในแตละตําแหนงจะเปนเทาใดนั้น ใหอยูในการ
พิจารณาของหลักสูตร รวมทั้งการเบิกคาตอบแทนแกเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะใหมีหรือไม และจะเปนจาํนวนเทาใดนั้น ใหอยูในการพิจารณาของหลักสูตร
เชนเดียวกัน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ซึ่งหากเห็นชอบทางคณะจะไดจัดทําเปนประกาศคณะ เพ่ือใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะดําเนินการตอไปได โดย 
1.  ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามอัตราที่เสนอ   

-  ระดับปริญญาตรี  เบิกไดไมเกินเดือนละ 25,000 บาท 
-  ระดับบัณฑิตศึกษา เบิกไดไมเกินเดือนละ 20,000 บาท 

2.  ใหเบิกไดหลักสูตรละไมเกิน 7 คน (ประธานกรรมการ 1 คน, กรรมการ  5 คน และ
เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 1 คน)   

3.  ใหกําหนดขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละตําแหนงไว
เพ่ือความชัดเจนและเปนกรอบในการปฏิบัติงานดวย  
 

2.4 ขออนุญาตสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 

 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา มีบุคลากรสายผูสอน จํานวน 2 ราย ขออนุญาต
สมัครและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หากไดรับคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาแลว จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. นางสาวสุภาพร อรรถโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 
1451  คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) บรรจุเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ขออนุญาตสมัคร
และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ณ คณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 โดย
จะขออนุมัติลาศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 และไดแนบรายชื่อผูปฏิบัติงานแทน
ระหวางการลาศึกษามาเพื่อพิจารณาดวยแลว  ทั้งนี้ นางสาวสุภาพรฯ เปนผูที่มีรายชื่ออยูในแผนที่คณะจะ
พัฒนาเขาสูคุณวุฒิปริญญาเอก ในป 2553 และกําหนดสาขาวิชาที่จะใหศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
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2. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต  ขาราชการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่ 3810 คุณวุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) บรรจุเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2534 ขออนุญาตสมัครและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ ณ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังแตภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  อนึ่ง ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศฯ เปนผูที่มีรายชื่ออยูใน
แผนที่คณะจะพัฒนาเขาสูคุณวุฒิปริญญาเอก ในป 2553 และกําหนดสาขาวิชาที่จะใหศึกษาในระดับปริญญา
เอก คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบให นางสาวสุภาพรฯ สมัครและเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ไดตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบในหลักการให ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศฯ สมัครและเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก ไดตามที่เสนอ โดยใหตองเพ่ิมเติมเอกสารการเสนอรายชื่อผูแทนงานระหวางลาศึกษา ตอทาง
คณะฯ รวมท้ังชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับสาขาวิชาและหัวขอวิทยานิพนธที่เลือกไปศึกษาตอ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเสนอขออนุมัติลาศึกษาตอทางมหาวิทยาลัยดวย 

3. ใหการเจาหนาที่คณะ แจงเวียนแนวปฏิบัติใหคณาจารยทราบและถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการลา
ศึกษาตอ โดยตองใหผานการพิจารณาเบื้องตนจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตนสังกัด และหัวหนา
สายวิชา รวมท้ังใหมีหลักฐานผูแทนงาน กอนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะดวย 

 

2.5  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง 
              หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการคณะ แจงวา นางสาวอรสา จุลมา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตําแหนง นัก
กิจการนักศึกษา สังกัดกลุมงานจัดการศึกษา จะครบกําหนดสัญญาจางในวันที่ 9 มกราคม 2553 และเพ่ือให
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางหรือเลิกจางบุคคลดังกลาว เปนไปตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกําหนดใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ 

1) คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
2) ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 
4) รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
5) เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยผูทรงคุณวุฒิตามขอ 3) ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
       นางกาญจนา จันทรสมบัติ  การเจาหนาที่คณะ เสนอความเห็นวา ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552  ไดกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ตามขอ 2) 
สําหรับการประเมินตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ไดแก เลขานุการคณะ และ สําหรับการ
ประเมินตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ไดแก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตนสังกัด รวมท้ังได
กําหนดใหการเจาหนาที่คณะ เปนผูชวยเลขานุการ ตามขอ 5) สําหรับการประเมินตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายผูสอน นั้น  เนื่องจากเห็นวาทางคณะ มีการแบงโครงสรางการบริหารงานเปน
การภายใน ซึ่งมีหลักสูตรอยูภายใตการบริหารงานของสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และมีกลุมงานอยูภายใตการ



 

 
 

5

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 1/2553 
เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

บริหารงานของสํานักงานคณบดี  ดังนั้น จึงควรใหผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ของผูรับการประเมิน มีสวนรวมเปน
กรรมการประเมินดวย  จึงขอเสนอเปล่ียนแปลงกรรมการ ตามขอ 2) และขอ 5) จากมติเดิม เปนดังนี้   
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ตามขอ 2) ผูชวยเลขานุการ  ตามขอ 5) 
สายงาน 

เดิม ใหม เดิม ใหม 
สายสนับสนุน เลขานุการคณะ เลขานุการคณะ การเจาหนาที่คณะ หัวหนากลุมงานตนสังกัด  

(และเปลี่ยนตําแหนงเปน  
กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

สายผูสอน ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรตนสังกัด 

หัวหนาสายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร 

การเจาหนาที่คณะ ประธานหลักสูตรตนสังกัด  
(และเปลี่ยนตําแหนงเปน  

กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงคณะกรรมการประเมินตอสัญญาจางฯ ตามขอ 2) และขอ 5) จาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ไดตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามขอ  3) เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวอรสา จุลมา ดังนี้ 

 

ชื่อกรรมการประเมิน 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ตําแหนงไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ 
เลขานุการคณะ  

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

1. รองศาสตราจารยสมาน ลอยฟา 
   สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 

2. นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 
   สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
 

3. รองศาสตราจารยธิติ เฮงรัศมี (สํารอง) 
    ขาราชการเกษียณอาย ุ

1. เลขานุการคณะ 

 
 

 

4. รองศาสตราจารยวีรวรรณ ศีติสาร 
(สํารอง) 
ขาราชการเกษียณอาย ุ

1. รองคณบดีฝายพัฒนา  
   นักศึกษา 
 

 
 

1.  หัวหนากลุมงานจัด
การศึกษา 

 
 

 
2.6  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได 

 

ประธานเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
ใชเงินรายได เลขประจําตําแหนง 812 ซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรอัตรา ในปงบประมาณ 2552 จากชื่อตําแหนง 
นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุมงานคลังและทรัพยสิน เปนชื่อตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
กลุมงานพัฒนากายภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการประสานงานทั่วไปและการจัดการฐานขอมูลดานการ
พัฒนากายภาพของคณะเชิงรุกตามนโยบายของคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 1/2553 
เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช
เงินรายได เลขประจําตําแหนง 812 จากตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เปน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ไดตามที่เสนอ 

 

2.7 แนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตามผลการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 2552 
 

ประธาน แจงวา สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน สงรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 มาเพื่อดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายใน แลวรายงานผลใหทราบภายใน 30 วัน ซึ่งทางคณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมใหขอสังเกต กรณีการจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนที่
คณะจัดสรรงบประมาณให คนละ 2,000 บาท/ป ซึ่งดําเนินการจัดซื้อโดยฝายพัสดุคณะนั้น บางครั้งจะไดย่ีหอ
หรือคุณภาพของวัสดุบางรายการที่ไมตรงตามความตองการของผูใชงาน หรือราคาแพงกวาไปซื้อเองดวยเงิน
สด  จึงขอใหทางคณะพิจารณาหาแนวทางการจัดซื้อที่เหมาะสม ใหไดวัสดุตามความตองการของผูใชงาน และ
โดยไมผิดระเบียบพัสดุดวย 

รองคณบดีฝายบริหาร รับขอสังเกตดังกลาวไว โดยจะนําไปหารือกับฝายปฏิบัติเพ่ือหาแนวทาง
ที่เหมาะสมตอไป 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตามที่
ประธานเสนอ   

 

2.8 การบริหารจัดการกองทุนนอกระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 
 

ประธานแจงวา คณะมีเงินกองทุนนอกระบบการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 กองทุน ซึ่งยัง
ดําเนินการไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทางคณะจึงไดดําเนินการปดบัญชี เพ่ือจะนําเงินดังกลาว
เขาสูระบบการเงินของมหาวิทยาลัยใหถูกตองตอไป โดยขณะนี้ไดพักไวในบัญชีรายไดรอการรับรู  ไดแก 

1. กองทุนพัฒนาวิชาการ  จํานวนเงิน 433,111.98  บาท 
2. กองทุนสะสม   จํานวนเงิน  84,144.44  บาท 
3. กองทุนสํารอง   จํานวนเงิน  81,681.84  บาท 
4. กองทุนรอยบุญรักคณะ  จํานวนเงิน  12,695.07  บาท 
5. กองทุน พณวรรธ พุมพวง  จํานวนเงิน 283,887.95  บาท 
6. กองทุน สุกัญญา นุตาลัย  จํานวนเงิน 256,695.25  บาท 
    รวมเปนเงินทั้งส้ิน           1,152,216.53  บาท 
  (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นสองพันสองรอยสิบหกบาทหาสิบสามสตางค) 
ดังนั้น เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และใหมีการบริหารจัดการ

กองทุนดังกลาวใหเกิดประโยชนตอไป จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเหลานี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนนอกระบบการเงิน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 กองทุน ตามที่ประธานเสนอ  ดังนี ้

1. กองทุนพัฒนาวิชาการ  :  ใหยุบไปรวมกับ “กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร” ที่มีประกาศหลักเกณฑและคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนอยูแลว 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 1/2553 
เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

2. กองทุนสะสม  :  ใหโอนเขาทุนสํารองสะสมของคณะ  
3. กองทุนสํารอง  : ใหโอนเขาทุนสํารองสะสมของคณะ 
4. กองทุนรอยบุญรักคณะ  :  ใหเปดบัญชีธนาคารในนามของคณะ เพ่ือใชเปนสวัสดิการแก

บุคลากร  โดยใหนําเงินบริจาคจาก ผูชวยศาสตราจารยธนู  พลวัฒน จํานวนเงิน 50,000 บาท มารวมเขาไวใน
บัญชีนี้ดวย  โดยหลักเกณฑวิธีการใชจายเงินนั้น ใหคณะกรรมการบริหารคณะ เปนผูพิจารณา 

5. กองทุน พณวรรธ พุมพวง  :  ใหเสนอทางมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตาม (ราง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารยพณวรรธ พุมพวง” ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ ซึ่งพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเขารับทุนการศึกษาตางๆ เปนประจําทุกป เปน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนนี้ดวย 

6. กองทุน สุกัญญา นุตาลัย  :  ใหเสนอทางมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม 
(ราง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารย ดร. สุกัญญา นุตาลัย” ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ ซึ่งพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเขารับทุนการศึกษาตางๆ เปนประจําทุกป เปน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนนี้ดวย 

ทั้งนี้ ทางคณะควรพิจารณาใหคณะกรรมการบริหารกองทุนตางๆ บริหารกองทุนใหมีความ
เคล่ือนไหว และรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ เปน
ประจําทุกปดวย  

 

รองคณบดีฝายวิจัย แจงเพ่ิมเติมวา นอกจากเงินบริจาค 6 กองทุนดังกลาวแลว ทางคณะยัง
ไดรับเงินบริจาคอีกประมาณหนึ่งแสนบาทเศษ จากอดีตคณาจารยของคณะ (รองศาสตราจารยวาณี เกตกิน
ทะ, รองศาสตราจารยสถาพร เกตกินทะ และรองศาสตราจารยธิติ เฮงรัศมี) ซึ่งทางคณะจะไดดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบและวัตถุประสงคของผูบริจาคตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

3.1  การรายงานการใชงบประมาณหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 

ประธานแจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่
2/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการรายงานการใชงบประมาณหลักสูตร
โครงการพิเศษ ดังนี้ 

1. การรายงานการใชงบประมาณ ใหรายงานตามแผนงบประมาณประจําป และมีการรายงาน
ทุกเดือนตอ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหนาสายวิชา  

2. ใหมีผูรับผิดชอบลงนามรวมกัน ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะ
ทางการเงินประจําป ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาสายวิชา และ
คณบดี 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเขาปฏิบัติงาน 
 

เลขานุการคณะ แจงวา คณะไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเขาปฏิบัติงาน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได จํานวน 5 อัตรา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ปรากฏวามี
ผูไดรับการคัดเลือก ดังนี้ 
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1. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได  
1.1 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  เลขประจําตําแหนง 807  สังกัดกลุมงานพัฒนาวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ  
ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก    นางสาวกนิษฐา ประนม   
อันดับสํารอง          ไดแก    นางสาวอรจิตรา ศรีทรงเมือง 

1.2 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  เลขประจําตําแหนง 808-810  สังกัดกลุมงานจัด
การศึกษา มีผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  
1) นางสาวฉตัรฤดี ประทุมไชย 
2) นายกิฐิกรณ ยุติการ 
3) นางทัศวรรณ ศราภัย 

1.3 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  เลขประจําตําแหนง 811  สังกัดกลุมงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก   นางสาววิไล โพธิ์เตมิ 
อันดับสํารอง   ไดแก    นางสาวอรจิตรา ศรีทรงเมือง 

2.  ลูกจางชั่วคราว   
2.1  ตําแหนง คนงาน ตําแหนงเลขที่ 2562  สังกัดกลุมงานพัฒนากายภาพ  

ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก    นายจนัทรศรี ผุยโสภา 
อันดับสํารอง   ไดแก    นายอุดม โคจวงจันทร 

 

โดยสําหรับผูสอบคัดเลือกไดที่เคยเปนลูกจางชัว่คราวสังกัดคณะฯ เมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
แลว ใหคณะตองยุบอัตราลูกจางชั่วคราวนั้นทันที ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

4.1 ขอถอนรายวิชาชาเปนกรณีพิเศษ และขอยกเลิกเกรดในรายวิชา ประจําภาคการศึกษา 
ตน ปการศึกษา 2552 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี นักศึกษาชั้นปที่ 3 รหัส 
503200167-6 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรโครงการพิเศษ ไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 804 
316 Landscape Architecture 3(2-2-3) Sec.02 ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 และตอมาได
ดําเนินการถอนรายวิชาดังกลาวในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตผลการลงทะเบียนในรายวิชานี้ยังคง
คางอยูในระบบ ซึ่งนักศึกษาไดยืนยันการถอนรายวิชาทางระบบมหาวิทยาลัยแลว แตเนื่องจากไมไดตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียนของตนเอง และไมไดเขาเรียนในรายวิชาดังกลาว อาจารยผูสอนจึงใหผลการเรียนเปน F 
ดังนั้น ดวยเหตุดังกลาว จึงขออนุมัติใหนักศึกษาผูนี้ถอนรายวิชา 804 316 Landscape Architecture 3(2-2-3) 
Sec.02 ชาเปนกรณีพิเศษ และขอยกเลิกเกรดในรายวิชาดังกลาวของนักศึกษาผูนี้ดวย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหกลุมงานจัดการศึกษา สอบถามและขอหลักฐานไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ หากมีหลักฐานแสดงวานักศึกษาไดเขาไปดําเนินการถอนรายวิชาตามที่กลาวอางจริง ก็
อนุมัติใหถอนและยกเลิกเกรดในรายวิชาดังกลาวได 

 



 

 
 

9

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 1/2553 
เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

4.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา  สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ไดสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2551 มายังคณะ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน และเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
ปรับปรุงองคกรตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งพบวาใน 3 องคประกอบ
ที่ผลการประเมินไดคะแนนคอนขางนอย (ไดคะแนน 1 หรือ 2 จาก คะแนนเต็ม 5)  คือ  

1.   องคประกอบดานการเรียนการสอน  
1.1   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

ตออาจารยประจํา (ไดคะแนน 1) 
1.2     สัดสวนของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  (ไดคะแนน 1) 
1.3    มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

(ไดคะแนน 1) 
2.  องคประกอบดานการวิจัย  

2.1    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตออาจารยและ
นักวิจัยประจํา  (ไดคะแนน 1) 

2.2     รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยและนักวิจัยประจํา  (ไดคะแนน 1) 

2.3     รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด  (ไดคะแนน 2) 

3.  องคประกอบดานบริการวิชาการ  
3.1    รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา (ไดคะแนน 1) 

ทั้งนี้ กอนที่คณะจะไดรับผลการประเมินอยางเปนทางการนี้ ทางคณะไดปรับแผนยุทธศาสตร
คณะไปบางสวนแลว และจะนําผลการประเมนิอยางเปนทางการนี้ไปพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตรคณะเพิ่มเติม
ตอไป  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายวางแผนและพัฒนาเผยแพรรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในนี้ ใหบุคลากรคณะทราบดวย 

 

4.3 งบพัฒนาคณะจากการปรับโครงสรางภาควิชา 
 

ประธานแจงวา ตามที่คณะไดรับความเห็นชอบใหปรับโครงสรางองคกร จาก 4 ภาควิชา เปน 1 
สายวิชา นั้น โดยที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1715/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 เรื่อง 
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีวาระ ไดกําหนดหลักเกณฑไววา กรณีที่มีการปรับโครงสราง
องคกรจากภาควิชา สายวิชา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ทําใหมีจํานวนภาควชิา 
สายวิชา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลดลง ใหทางมหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติม
เพ่ือใหคณะนั้นๆ ใชในการพัฒนาคณะ โดยมีวงเงินกลับไปตามจํานวนภาควิชา สายวิชา หรือที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ที่ลดลง ซึ่งในการใชจายเงินดังกลาว ใหคณะใชจายตามที่ประกาศของคณะ
กําหนดไว โดยผานความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ 
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ทั้งนี้ จากประกาศหลักเกณฑดังกลาว คณะฯ จะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงิน 
201,600 บาท ตอป (5,600 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน)  ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมวา จะเห็นควรใหนําเงิน
ดังกลาวไปใชจายในการพัฒนาคณะดานใด เพ่ือจะไดจัดทําประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินดังกลาวตอไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเงินดังกลาวเขาบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการของคณะ เพ่ือใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งมีประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินที่
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรองรับอยูแลว โดยขอใหเลขานุการคณะตรวจสอบกับทาง
มหาวิทยาลัยวา จะใชประกาศหลักเกณฑกองทุนที่มีอยูแลวนี้ไดหรือไม หรือตองออกประกาศหลักเกณฑฉบับ
ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม  และทางคณะควรใหคณะกรรมการบริหารกองทุน  รายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินตอคณะกรรมการประจําคณะทุกปดวย  

 

4.4 ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 2553 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 
2553 ตามรายการกิจกรรมในปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.5 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่  
4/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เห็นชอบในหลักการการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณา
คัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ใหไดรับทุนระดับปริญญาเอก ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 10/2551) เรื่อง แนวทางและนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญา
เอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง 
อาจารย รวม 5 อัตรา เลขประจําตําแหนง 1701-1705 สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม นั้น  
เนื่องจากผูไดรับความเห็นชอบดังกลาวบางราย แจงสละสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ และมีผูย่ืน
ความประสงคสมัครเปนอาจารยเพ่ิมเติม ตามประกาศรับสมัคร จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร 
ซึ่งมีประวัติการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยขณะนี้อยูระหวางศึกษาตอระดับปรญิญาเอก 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ณ คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลผูนี้ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนระดับปริญญาเอกจากทางมหาวิทยาลัยตามประกาศฉบับขางตน และเพ่ือการ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน เลขประจําตําแหนง 1701 ตอไปดวย   
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลดังกลาว เพ่ือเขารับการพิจารณา
คัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ใหไดรับทุนฯ และบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตําแหนง 1701 
ไดตามที่เสนอ 
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เลิกประชุมเวลา   16.55  น. 

        
(นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 


