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เร่ิมประชุม เวลา เวลา  09.30 น.  
 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 สรุปสาระจากการประชุม และอบรมต่างๆ 

การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน  
1.1.1 การปรับหลักเกณฑ์การประเมินของอาจารย์และบุคลากร 

- มีการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง แต่คาดว่าจะเป็นปีละ 2 ครั้ง 
- องค์ประกอบเปลี่ยนไป ประเมินจากคณบดี มีเลขานุการคณะฯ เป็นกรรมการ มี

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอก รวม 3 ท่าน จะก าหนดอีกครั้งหลังประชุมกรรมการคณะ การ
ประเมินจะดูจาก 

1) PD เดิม ภาระงานประจ าเชิงพัฒนา หัวข้อการประเมินเหมือนเดิม ข้อดีคือ ทุกกลุ่มจะมี
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน จะมีการถ่วงดุล แต่ต้องดูคะแนนที่ได้จากคณบดีมากกว่าส่วนอื่น 

2) 
 1.1.2 การก าหนดกรอบช านาญการ คาดว่าเดือนมีนาคมจะประกาศอย่างเป็นทางการ  
 1.1.3 การสร้างผลงานสายสนับสนุน เมื่อท า PF หรือขอช านาญการ ตอนนี้มอบหมายให้การ
เจ้าหน้าท่ีเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลเพื่อน าเอามาศึกษา 
 
 
 



 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงานอ่ืน 
 1.1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน มีแบบสรุปและแจ้งครุภัณฑ์ กลุ่มงานจะได้
จัดซื้อต่อไป จะหารืออีกครั้ง 
 1.1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงานจัดการศึกษา การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 
2553 มีนักศึกษาใหม่ 94 คน รวมทุกชั้น 841 คน นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีอาคาร มี
จ านวน 15 คน การประเมินการเรียนการสอนอาจารย์โดยนักศึกษาจะขยายเวลาในการประเมินจากเดิมวันที่ 
8-21 กุมภาพันธ์ 2553 ขยายเวลาจนถึง 10 มีนาคม 2553 และจะประชุมกรรมการคณะในวันดังกล่าว ส่วน
ก าหนดการส่งเกรดนักศึกษาคือวันที่ 12 มีนาคม 2553 
 1.1.6 กลุ่มงานพัฒนากายภาพ จะปรับปรุงสวนบริเวณโรงอาหาร และลานจอดรถใหม่ ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าตึก ID ปลูกหญ้าบริเวณอาคารสิม ทั้งหมดจะท าให้แล้วเสร็จก่อนงาน Open House 
 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ แจ้งถึงการด าเนินงานการเคหะขณะนี้ด าเนินถึงครึ่งกลาง งวดก่อน
ประกวดออกแบบบ้านท าการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดแล้ว การประกาศรายชื่อผู้ชนะได้แจ้งในเว็บไซต์
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ส่วนเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งว่า
จะท าการโอนเงินเข้าบัญชี และจะมอบใบประกาศเกียรติคุณในวันท่ี 26 มีนาคม 2553  
 นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์แจ้งยอดเงินให้ 
ผศ.นพดล ตั้งสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับค่าด าเนินการทั้งหมด 
 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ แจ้งการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดแสดงท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เปิดงาน 17.00 น. โดยเชิญรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ขอความร่วมมือให้ทุกประสานงาน
ช่วยกัน ส าหรับก าหนดการและรายละเอียดในการจัดงานจะแจ้งให้ทุกคนทราบเพิ่มเติมในภายหลัง 
 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งเรื่องการอบรมในวันจันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องตัวชี้วัด
รายบุคคล ต่อไปในการประเมินในแต่ละภารกิจ ควรลงรายละเอียดว่าแต่ละคนท าอะไร ให้ใส่ตัวชี้วัด
รายบุคคลด้วย เนื่องจากจะโยงไปยังแผนของมหาวิทยาลัย ถ้าสามารถเอามาเชื่อมโยง  PD PF ได้จะดีมาก 
เพราะสามารถบอกได้ว่าได้ปฏิบัติงานตรงตามภาระงานหรือไม่  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2553 
 นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ฝากให้บุคลากรกลุ่มงานทุกคนให้ความส าคัญกับการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ ต้องมีผลงานท่ีชัดเจน เนื่องจากการประเมินไม่
เหมือนกัน ในเรื่องการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งมีผลในการต่อสัญญาจ้าง ไม่เหมือนกับระบบข้าราชการ ให้ดูตัวอย่าง
การสร้างผลงานประกอบการประเมินจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ฝากให้ทุกคนตั้งใจท างาน
เนื่องจากมีผลต่อการประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 



1.3 การด าเนินการโครงการต่างๆ ตามความเกี่ยวข้อง 
งานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์เป็นเจ้าภาพในการเตรียมงาน ส าหรับวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21.00 น. ได้นัดหมายให้
นักศึกษาไปเตรียมงานท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า เนื่องจากต้องเตรียมงานให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ถ้าโรงพิมพ์น า
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานมาส่งภายในวันนี้ต้องน าไปประชาสัมพันธ์ให้ในเขตตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น 
รวมถึงสถานท่ีจัดงานด้วย โดยนางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา 
ประนม ท าหน้าท่ีน าโปสเตอร์ไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ  

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางส ารวย ภูเงิน ดูแลความเรียบร้อย
ในการจัดงาน และเตรียมดอกไม้กลัดหน้าอก ใบลงทะเบียน พร้อมท้ังกระติกน้ าแข็ง 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง (KKU Channel) และเตรียม
สคริปต์ของงาน เนื่องจากได้รับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ เตรียมเครื่อง
เสียง โพเดียม ให้ประสานงานกับอาจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ ไปช่วยงานท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงช่วง
เย็น พิธีเปิดจะเริ่มเวลา 17.00 น. โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเป็นประธานเปิดงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.4 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนมีนาคม 2553 
 นางมณีรัตน์  วีระรกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ  ได้แจ้งตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2553  
มต ิที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ท้ังนี้ให้แก้ไขไฟล์ท่ีถูกต้องท่ีผ่านการรับรองแล้วลงเว็บไซต์กลุ่ม
งานด้วย 
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง  
 3.1 การด าเนินการบริการผ่านระบบเครือข่าย 

นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เสนอเรื่องเวียนหนังสือผ่านระบบอีเมล์ กรรมการคณะ และ ผศ.นพดล 
ตั้งสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารให้ด าเนินการได้ และให้เสนอพร้อมให้กรรมการคณะรับทราบ 
 นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าจะน าโครงการนี้เสนอทางมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นโครงการลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 3.2 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงาน 
นายเชยชม ประทุมมา แจ้งว่าการออกเลขหนังสือ เมื่อก่อนจะท าการ  add ไฟล์ลงในระบบเฉพาะ

หนังสือรับ แต่ปัจจุบันจะ add ไฟล์หนังสือส่งออกลงใสระบบด้วย เพื่อช่วยให้ง่ายในการสืบค้นเลขลงรับหรือ
ส่งออกหนังสือราชการ ส่วนปัญหาของการ add ไฟล์หนังสือราชการในขณะที่เข้าระบบจะ add ได้เฉพาะไฟล์
หนังสือลงรับ ส่วนไฟล์หนังสือส่งออก เมื่อเข้าระบบพร้อมกันทั้ง 2 เครื่อง เครื่องท่ีไม่มีไฟล์เอกสารที่ได้สแกน
เป็นไฟล์ PDF จะไม่สามารถ add ไฟล์ได้ นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าควรน าเรื่อง
นี้เข้าท่ีประชุมสารบรรณกลาง และสอบถามถึงวิธีแก้ไข ทั้งนี้ได้ส่งนายเชยชม ประทุมมาเข้าร่วมประชุมแทน 
 นอกจากนี้นายเชยชมยังเสนอว่าเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย หลังจากส่งแล้วต้องติดตามเรื่อง และ
ปรึกษากับนายอนุพันธ์ พันธ์อมรเกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการเอกสารให้เป็นกิจจะลักษณะแล้ว 
 นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ กล่าวว่าจะหารือเรื่องการป้องกันเอกสารหายและ
โปรแกรมจัดการเอกสารอีกครั้งภายในกลุ่มงาน  ท้ังนี้ จะนัดหารือกันอีกครั้งหลังจากกลับจากดูงานที่จังหวัด
อุดรธานี และสัมมนาท่ีจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้ปรับระบบให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพ
มากท่ีสุด จึงอยากให้จัดท าแบบขอข้อเสนอแนะจากอาจารย์และกลุ่มงานอื่น เพื่อจะได้น ามาเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการสอบถาม 
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 3.3 การเตรียมข้อมูลกลุ่มงานเพื่อน าเข้าฐานข้อมูล Website คณะ 

นางสาวกนิษฐาได้ปรึกษากับนายอนุพันธ์ พันธ์อมร เก่ียวกับการน าข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของกลุ่ม
งาน ซึ่งข้อมูลท่ีจะน าลงได้แก่ 

3.1.1 แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบน าส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบ
น าส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยช าระค่าบริการเป็นสินเชื่อ ซึ่งกลุ่มงานต่างๆ สามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ได้ และด าเนินการตามระเบียบการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดได้  

3.1.2 สถิติต่างๆ ได้แก่ 
- ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล (ราชการ) หมายเลข ( 043) 362047 ประจ า

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
- สรุปรายงานการใช้ค่าไปรษณีย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- สรุปรายงานการใช้ค่าโทรศัพท์-โทรสารสายตรงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- ตารางสรุปยอดถ่ายเอกสาร แยกตามหลักสูตร ประจ าเดือน 
- สถิติแสดงยอดการถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 6 เดือน 

 3.1.3 เอกสารที่ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจ ไม่ใช่เพียงบุคลากรในกลุ่มงาน
เท่านั้น 
 ส่วนเว็บไซต์วิจัย นางสาวกนิษฐา ประนม จะน าข้อมูลใส่ในเว็บไซต์วิจัย ดังนี้  

- สรุปบทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ท่ี 8 /2552 

- ข้อแนะน าในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ 
- ไฟล์ PDF ของวารสารปีย้อนหลัง 

 นอกจากนี้นางสาวกนิษฐา ประนม ยังได้สอบถามจากบุคลากรในกลุ่มงานว่าหากมีข้อมูลใดท่ี
น่าสนใจหรือสมควรน ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มงานขอให้แจ้งได้ 



 นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ  จะนัดหารืออีกครั้งเรื่องการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศ 
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วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 4.1 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
 4.1.1 โครงการท่ีจะน าเอาระบบรับ -ส่งหนังสือ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง อยากเน้นระบบการรับ -ส่งหนังสือ การลดการใช้กระดาษ ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบ
หนังสือเข้า-ออก 
 4.1.2 โครงการวิจัยสถาบันทุกกลุ่มงาน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ต้องส่ง Proposal หัวข้อ ท าการ
วิเคราะห์งานวิจัยของคณะ วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรว่าท าวิจัยด้านใดมากท่ีสุด สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ เพื่อศึกษาว่าแต่ละคณะมีความถนัดในด้านใดมากท่ีสุด จะมีการติดตามความก้าวหน้า
โครงการนี้ในเดือนเมษายน ปลายเดือนมิถุนายนจะสรุป และจะวางแฟนไปน าเสนองานในปีต่อไป          
นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ติดต่อให้เพื่อนช่วย
เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการเขียน Proposal และสามารถน าลงตีพิมพ์ในวารสารของคณะ  

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ อยากให้บุคลากรกลุ่มงานท าเป็นรายงานให้
เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการน ามาอ้างอิงและเป็นผลงานของกลุ่มงาน 

4.1.3 โครงการทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ 
หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าให้บุคลากรกลุ่มงานฯ ไปทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส านักนวัตกรรม ว่า
มีความรู้อยู่ในระดับใด ใช้งานคุ้มค่าหรือไม่ หากมีความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้บุคลากรจากกลุ่มงานอื่นท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสอนการใช้งานให้บุคลากรในกลุ่มงานฯ โดยจะเชิญ      
นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา มาสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
นางสาวกตัญชลี ประนม บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา มาสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop 
นายอนุพันธ์ พันธ์อมร บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา มาสอนเรื่องการใช้โปรแกรมการจัดการ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ และนางสาวกนิษฐา ประนม จะสอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เอง 
นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ กล่าวว่าหากมีการอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรที่น่าสนใจ ให้นางสาวกนิษฐา ประนม สามารถไปอบรมได้ตามสนใจและความเหมาะสม 
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 4.2 โครงการวิจัยสถาบันของกลุ่มงาน 
 4.2.1 โครงการ Open House ก าหนดจัดงานวันท่ี 25-27 มิถุนายน 2553 สถานที่ ภายในบริเวณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท้ังหมด คนวางผังการจัดงานคืออาจารย์ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ กลุ่มงานฯ รับหน้าที่
ในการจัดแสดงผลงานท้ังหมด ส่วนนิทรรศการของส านักงานคณบดีจะมีนายอนุวัฒน์ กิจโกศล ท าหน้าท่ีดูแล 
นอกจากนั้นจะเป็นการขายสินค้าแฮนด์เมดของนักศึกษาและบุคลากร 
 รูปแบบของงานคือจะเน้นการใช้กระดาษเหลือใช้ (Reuse) และการน าสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ส่วนกิจกรรมของนักศึกษาจะมี 2 แคมป์ ได้แก่ แคมป์ส าหรับนักเรียน เป็นแคมป์น าเสนอ



นิทรรศการต่างๆ การท ากิจกรรม workshop ท่ีน่าสนใจ ส่วนแคมป์ที่ 2 คือแคมป์การติวเตรียมความพร้อม
และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ จะมีการ
หารืออีกครั้งในท่ีประชุมโครงการ Open House ครั้งต่อไป  
 4.2.2 โครงการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นงานบริการวิชาการ มีการลงพื้นท่ีเพื่อประกวดการปรับภูมิ
ทัศน์ของชุมชนรถไฟให้สวยงามโดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีก าหนดให้โครงการแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2553 สิ่งท่ีต้องท า คือ 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้วว่าได้มีการท า
โปสเตอร์เสร็จแล้ว 2. เสื้อโครงการ ก าหนดแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ 

จะมีการลงพื้นท่ีวันท่ี 3 มีนาคม เวลา 14.30-16.00 น. การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลรอบเมืองท้ัง 2 
ชุมชน มีทั้งสิ้น 49 ครัวเรือน ขณะนี้กลุ่มงานได้ท าเรื่องการขอใช้รถยนต์หกล้อของคณะเพื่อน านักศึกษาลง
พื้นท่ี นอกจากนี้ต้องจัดหาน้ าดื่มให้ และเสนอให้ ผศ.วารุณี หวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย มอบทุนให้นักศึกษา
จัดสรรกันเอง 

กลุ่มงานต้องช่วยนักศึกษาในการลงพื้นท่ีในวันท่ี 8 มีนาคม 2553 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และ
นายอภิวัฒน์ คงอุดม มีหน้าที่หลักๆ ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ส าหรับบุคลากรคนอื่นๆ ในกลุ่มงาน
ฯ มีหน้าท่ีดูแลด้านอาหารและน้ าดื่มให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ต้องคุยกับนักศึกษาว่าจะจัดการกันเอง หรือกลุ่ม
งานต้องเข้าไปช่วยดูแล 

ต้องเตรียมดูงานชุมชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอุดรธานีในช่วงกลางเดือนมีนาคม ส่วนในเดือน
พฤษภาคม จะมีการตัดสินผลการประกวด เนื่องจากต้องใช้ผลงานท้ังหมดแสดงในงาน Open House ซึ่งจะ
จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน  

4.2.3 โครงการ MOU Follow Up 
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   นางมณีรัตน์ 

วีระกรพาณิชย์ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ จะเดินทางไปนครเวียงจันทน์ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อไปมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว 

4.2.4 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร โครงการปลูกป่าสถาปัตย์ซ่อมโลก สถานที่อาจจะเป็นอุทยาน
แห่งชาติภูเก้าภูพานค า นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการทราบว่าบุคลากรท่านใดมี
ข้อมูลในการขอกล้าต้นไม้เพื่อจะใช้ในการน ามาปลูก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม ติดต่อเรื่อง
ขอพันธุ์ไม้กับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กลางดง จังหวัดนครราชสีมา และให้ท าการขอรถกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การป้องกันปัญหารถไม่ว่าง 

4.2.5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้
มอบหมายให้นายเชยชม ประทุมมาเวียนหนังสือแจ้งบุคลากรภายในคณะ ซึ่งไม่ได้ก าหนดเฉพาะอาจารย์
เท่านั้น ถ้าเป็นไปได้อยากให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมด้วย เนื่องจากอาจมีประโยชน์ส าหรับ
การท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งช านาญการ หากบุคลากรสนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านัก
บริหารการวิจัย http://ora.kku.ac.th/ ก าหนดการอบรมมีขึ้นในวันท่ี 22 มีนาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. 
ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการจะมีขึ้นในวันท่ี 26-27 มีนาคม 2553 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2553 
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 4.3 โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มงาน 
นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งก าหนดการดูงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยในวัน

อังคารท่ี 2 มีนาคม 2553 ให้ทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และในเวลาพักกลางวัน บัณฑิตวิทยาลัยจะเลี้ยง
อาหารกลางวันด้วย ดังนั้นกลุ่มงานฯ จึงจะน าอาหารไปสมทบกับบัณฑิตวิทยาลัย อาหารท่ีจะน าไปสมทบคือ
ทาร์ตผลไม้ 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานฯ ทุกคนจัดการภาระ
งานของตนให้เสร็จเรียบร้อยภายในตอนเช้าวันท่ี 3 มีนาคม 2553 เนื่องจากในตอนบ่ายมีการประชุมการ
เคหะฯ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เตรียมของท่ีระลึกเพื่อน าไปมอบให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน ส่วนวันท่ี 4 มีนาคม 2553 เวลา 7.00 น. ให้ทุกคนมา
พร้อมกันที่หน้าคณะเพื่อเดินทางไปดูงานท่ีเทศบาลนครอุดรธานีโดยรถตู้ของคณะ ท้ังนี้ได้แจ้งให้ทุกคนสวม
เสื้อโปโลสีอิฐ ท่ีมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนวันที่ 5 
มีนาคม 2553 ให้ทุกคนสวมเสื้อยืดสีด าที่คณะแจกให้ ในการสัมมนาท่ีจังหวัดภูเก็ต 

นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ ใน
การศึกษาดูงานท้ังหมดไว้ในเอกสารแนบประกอบการประชุมแล้ว 

หลังจากกลับจากการศึกษาดูงานท่ีจังหวัดอุดรธานี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีจังหวัดภูเก็ตแล้ว 
นางมณีรัตน์ วีระกรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าบุคลากรกลุ่มงานฯ อาจต้องมาท างานล่วงเวลาในช่วง
วันหยุด เก่ียวกับงานเอกสารและงานระบบต่างๆ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 นางส ารวย ภูเงินแจ้งเรื่องการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งปีนี้คณะฯ จะเข้าร่วมประกวดขบวนแห่ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการสืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยังไม่แจ้งก าหนดการจัด
วันสงกรานต์ ทั้งนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานวันสงกรานต์อีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
        นางสาวกนิษฐา  ประนม 
             จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
        นางมณีรัตน์  วีระกรพานิช 
             ตรวจทานรายงานการประชุม 


