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เริ่มประชุม เวลา เวลา  09.00 น. 
 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 สรุปการเตรียมการสําหรับการเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2553 

1.1.1 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงเรื่องการประชุมสารบรรณ-เคานเตอรบริการ
กลาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ไดหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไข ตามที่ไดรับขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ผูบริหาร และผูใชบริการ 11 ขอเสนอแนะ ไดแก ดานการปฏิบัติงานประจํา
เคานเตอร การเวียนหนังสือผานระบบอีเมล การจัดบอรดประชาสัมพันธ การรับ-จายไปรษณียประจําวัน การ
ใหบริการผลิตเอกสาร การเสนอแฟมงาน/การสงแฟมงาน งานเลขาผูบริหาร งานประชาสัมพันธ การดูแล
หองรับรองแขก การจัดตูจดหมายของอาจารย การจัดตูจัดเก็บเอกสารหนาหองเลขานุการคณะ หลังจากการ
ประชุมก็ไดมีการปรับปรุงหลายสวน นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหคนที่ไดรับ
หนาที่ดูแลบอรดประชาสัมพันธคือนายเชยชม ประทุมมา ตองมีการ Update เปนประจําทุกวัน ใหบอรด
ความเคลื่อนไหวของขาวสารอยูตลอดเวลา และตองแจงชื่อผูรับไปรษณียตกคางทุกวัน บุคลากรทานอื่นควร
ชวยเหลือนายเชยชมในการดูแลบอรดประชาสัมพันธดวย เพราะอยางนอยเมื่อนําเอกสารไปติดที่บอรด ก็
เปนการชวยใหเอกสารเบาบางลงอีกทางหนึ่ง สําหรับบอรดประชาสัมพันธที่อยูในความดูแลของ นางพิมพ
ชนก ศรีสุริยะมาตย ควรจัดแสดงผลงานของคณะที่ไดรับรางวัลในระดับตางๆ ไมวาจะเปนระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตลอดจนโครงการใหญๆ ที่สําคัญของคณะ เพื่อเผยแพรผลงานของคณะใหบุคคลทั่วไปไดรับ
ทราบ นอกจากนั้นตองเปดโทรทัศนที่บริเวณหนาหองน้ําโดยเฉพาะในชวงเชาและเที่ยง  



1.1.2 ไดมีการปรับปรุงตูใสจดหมายของอาจารย สําหรับอาจารยที่ลาศึกษาตอใหหากลองใสไว ไม
ตองมีตูใสจดหมาย เนื่องจากอาจารยที่กลับจากศึกษาตอจะไดมีตูจดหมายประจําตัวใช สําหรับจดหมายของ 
รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม ใหเก็บไวแลวโทรแจงนายคูณ จันทวงษ ใหมารับจดหมายเพื่อนําไปสงตอ
ให รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม ตอไป 

1.1.3 เรื่องการสงอีเมลมีอาจารยบางทานใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปนระเบียบและหัวขอการสง
อีเมลตองระบุเปนเรื่องๆ ใหสามารถเขาใจไดงาย และเลือกรับไดวาอยากอานอีเมลฉบับใดกอน-หลังตาม
ความสนใจ เรื่องการรับโทรสาร หลังจากลงรับแลวใหสแกนเอกสารเชนเดียวกับเอกสารรับเขาอื่นๆ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2 การดําเนินการโครงการ Vernadoc  

 1.2.1 การดําเนินการโครงการ Vernadoc ไดเสร็จสิ้นแลว บุคลากรกลุมงานไดชวยเหลือกันในดาน
ตางๆ อยางเต็มที่ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยเลี้ยงวาไดแจงเรื่องนี้แก
ผูชวยศาสตราจารยสรนาถ สินอุไรพันธแลว แตยังไมทราบวาจะไดรับเบี้ยเลี้ยงเมื่อใด นางมณีรัตน วีระกร
พานิช หัวหนากลุมงานฯ จะติดตามเรื่องนี้อีกครั้ง ในสวนคาตอบแทนสําหรับบุคลากรกลุมงานจะไดคาเบี้ย
เลี้ยงประมาณ 2,000 บาท ซึ่งเงินสวนนี้จะนําเขากองกลางของกลุมงานเพื่อเปนคาใชจายในการไปศึกษาดู
งานในครั้งตอไป  

1.2.2 สําหรับผลงานโครงการ Vernadoc ที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ทางคณะฯ จะนําไปจัดแสดง
นิทรรศการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะจัดที่ศูนยสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 21-23 
มิถุนายน 2553 สวนการจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 จะนํามาจัดในนิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการ Open 
House ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดขอให
บุคลากรกลุมงานชวยกันดําเนินงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ไดมอบหมายให                 นายอรนพ เนียมไทย
สงค ทําหนาที่ประสานงานกับศูนยสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน สําหรับการจัดนิทรรศการ
ครั้งที่ 1 สวนการจัดนิทรรศการในนิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการ Open House ไดมอบหมายใหนาย
บัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม เปนผูประสานงาน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 ตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนมิถุนายน 2553 

 ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา กลุมงานมีภารกิจหลายอยางทําใหไมสามารถจัดประชุมไดตามกําหนด 
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จึงไดแจกตารางการปฏิบัติงานในชวงพักกลางวันเดือน
มิถุนายน 2553 ใหกอนหนานี้แลว เนื่องจากกลุมงานมีการจัดการอยูเวรเคานเตอรในชวงพักกลางวัน นาง
มณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหบุคลากรกลุมงานที่ไดรับมอบหมายใหอยูเวรชวงพัก
กลางวันสามารถทํางานที่งายๆ ได เชน การรับโทรศัพท การรับ-สงโทรสาร สามารถตอบคําถามได รับฝาก
เรื่องได เนื่องจากไมตองการใหถูกมองวามานั่งเฉยๆ โดยไมทําอะไร ดังนั้นจึงอยากใหมีการ KM กัน แตการ
ลงรับหรือออกเลขสงออก ควรเปนหนาที่ของผูที่อยูประจําเคานเตอร เพื่อปองกันเอกสารสูญหาย สําหรับการ
อยูเวรเคานเตอร นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหบุคลากรกลุมงานที่ไมคอยไดอยูเวร
ใหมาอยูเวรบาง เพื่อแสดงความมีน้ําใจ ทั้งนี้ไดกลาวชมเชยนายอภิวัฒน คงอุดม ที่มีน้ําใจมาอยูเวรแทน
บุคลากรทานอื่นที่ติดภารกิจหลายครั้ง 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 
 1.4 โครงการ Open House 
 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะทํางานโครงการ Open 
House เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 การประชุมคอนขางลงตัว โครงการ Open House จะจัดขึ้นในวันที่ 25-
27 มิถุนายน 2553 ขอความรวมมือใหบุคลากรทุกคนไปรวมงานเพื่อจะไดชวยเหลือในดานตางๆ สําหรับ
กําหนดการอยางคราวๆ พิธีเปดจะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2553                 นางมณีรัตน วีระกรพานิช 
หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย เรียนถามผูชวยศาสตราจารยสรนาถ สินอุไร
พันธ วาพิธีเปดจะเริ่มเวลาใด และทําหนังสือเชิญอธิการบดีมาเปนประธานในพิธีเปด สําหรับนิทรรศการที่
เกี่ยวของกับกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธมอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว นายอภิวัฒน 
คงอุดม และนางสาวกนิษฐา ประนม ทําหนาที่ประสานงานและดูแลในดานตางๆ ทั้งนี้ไดมอบหมายให
นางสาวกนิษฐา ประนม เรียนถาม         ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง วาจะมีบอรดผลงานตางๆ เพื่อ
นํามาแสดงหรือไม หากมีมอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดต้ังบอรดตางๆ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เรื่องแจงเพ่ือทราบจากบุคลากรในกลุมงาน 
 - นางสาวกนิษฐา ประนม แจงกับที่ประชุมวา ตนไดรับมอบหมายใหเขารวมการระดม/รับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสนอแนวการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินอธิการบดี ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 
เวลา 13.30-16.30 ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางที่ตนเขา
รวมระดม/รับฟงความคิดเห็นดังกลาว ไดขอให           นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย และบุคลากรกลุมงาน
ทานอื่นๆ ชวยดูแลงานตางๆ แทนตนดวย  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 
4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 
 เนื่องจากการประชุมครั้งกอน (ครั้งที่ 4/2553) กลุมงานยังไมไดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
3/2553 เนื่องจากผูจดบันทึกรายงานการประชุมสงรายงานการประชุมลาชา ผูตรวจทานรายงานการประชุม
ไมมีเวลาตรวจทาน ดังนั้น นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมกลุมงาน ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ไดตรวจทานเรียบรอยแลวและขอใหที่
ประชุมพิจารณารายงานการประชุมกลุมงานครั้งที่ 4/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 ในคราวเดียวกัน เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบับดังกลาว 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ใหแกไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมใหถูกตองและ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมงานตอไป 
  
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกลุมงาน 



 3.1.1 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เคานเตอรบริการดานสารบรรณมีการปรับปรุงในบางสวนแลว 
 3.1.2 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตยทํา
เรื่องสอบถามความคิดเห็นในการใชบริการเคานเตอรบริการดานสารบรรณใหทําเปนหลักฐาน และแจงวาได
ปรับปรุงเรื่องใดไปแลวบาง สําหรับแบบประเมิน มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม แจกแบบประเมินแก
บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกคนและเก็บแบบประเมิน จากนั้นใหประมวลผลและรายงาน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2 การนําขอมูลกลุมงานเขาฐานขอมูล Website คณะ 
 3.2.1 นางสาวกนิษฐา ประนม แจงเรื่องการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตกลุมงานวา ไดเพิ่มสวนผลงาน
การออกแบบของนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ไดแกงานออกแบบศาลาการเปรียญ 
หอแจก และเจดียตางๆ ที่เปนผลงานดานการบริการวิชาการ ทั้งนี้ไดอัพโหลดไฟลที่เปน PDF ขึ้นบน
เว็บไซตแลว แตปญหาคือไมสามารถเปดลิงคได จะนําเรื่องนี้ปรึกษากับนายอนุพันธ พันธอมร กลุมงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ในภายหลัง 
 3.2.2 นายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ไดใหขอมูลผลงานการออกแบบที่เปน
ผลงานดานการบริการวิชาการ ใหกับนางสาวกนิษฐา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูปรับปรุงเว็บไซตกลุมงาน 
ทั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะที่ดีในการออกแบบเว็บไซต ซึ่งไดจําแนกเปนหมวดหมูและสามารถเขาถึงไดงาย ผู
ปรับปรุงเว็บไซตเห็นวาขอมูลที่ใหมาเปนประโยชนในการทําฐานขอมูลงานออกแบบดานงานสถาปตยกรรม 
และเห็นวาออกแบบไดดีแลว จึงจะนําขอมูลดังกลาวลงเว็บไซตของกลุมงานฯ นางมณีรัตน วีระกรพานิช 
หัวหนากลุมงานฯ เห็นวาฐานขอมูลดังกลาวมีประโยชน จึงใหขอเสนอแนะวาควรจะทําเปนผลงานสําหรับ
นําเสนอในงาน Show & Share ดังนั้นจึงอยากใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมขอมูลไว ทั้งนี้ไดมอบหมายให
นางสาวกนิษฐา ประนม ชวยนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ในการรวบรวมและเตรียม
ขอมูล นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
ประชาสัมพันธถึงอาจารยใหสงผลงานการออกแบบดานสถาปตยกรรมตางๆ มาลงในฐานขอมูล เพื่อนําขึ้น
เว็บไซตและเผยแพรสูสาธารณะตอไป 
 3.2.3 นายอภิวัฒน คงอุดม เสนอวางานออกแบบกอสรางจะมีภาพถายเพิ่มเขามาดวย ซึ่ง นางพิมพ
ชนก ศรีสุริยะมาตย แสดงความคิดเห็นวาดีเพราะจะทําใหงานออกแบบกอสรางมีความนาสนใจและสามารถ
นําไปตอยอดในเรื่องการประชาสัมพันธไดวาคณะมีโครงการและบริการที่ดีแบบนี้ นอกจากนั้นยังมีสวนชวย
ประชาสัมพันธสถานที่นั้นๆ ที่คณะฯ เคยใหบริการในการออกแบบกอสรางไดอีกดวย 
 3.2.4 นางสํารวย ภูเงิน แจงวาจะใหฐานขอมูลที่เปนงานในสวนของงานวิจัยตางๆ   ใหนางสาว
กนิษฐา ประนม ชวยนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 
 3.2.5 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาไดของบประมาณในปงบประมาณนี้
สําหรับการดําเนินการโครงการ E-Document จํานวน 5,000 บาท สวนงบประมาณหนาจะของบประมาณใน
สวนของ E-Document มาใชในการเก็บขอมูลเพื่อนําเขาสูฐานขอมูลดานการบริการวิชาการ 
 3.2.6 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม เก็บ
รวบรวมผลงานไวเปนชิ้นเปนอัน เพื่อสามารถนํามาใชในการประเมินการทํางาน 
 3.2.7 ตองหาเวลาวางมาปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อใหงานเสร็จส้ิน 
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 3.3 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุมงานฯ 
 3.3.1 นางสาวกนิษฐา ประนม แจงวารายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุมงานยังไมแลวเสร็จ ขาด
เอกสารประกอบที่ไดไปดูงานดาน One Stop Service ของทั้ง 2 ที่ คือ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ 
แนะนําวาใหขอเอกสารที่เปน Power Point กับคุณนก 
 ในการไปดูงานครั้งตอไปคาดวาจะไปดูงานท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนสถาบันในภาครัฐ 
สวนภาคเอกชนจะไปดูงานที่สถาบันผสมศิลป นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ อยากให
เปรียบเทียบมุมมองของสถาบันอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเตรียมดําเนินการโครงการ Lecture Series ของกลุมงาน 
 4.1.2 การดําเนินโครงการ Lecture Series ในสวนของสํานักงานคณบดีกลุมงานไดรับอนุมัติ
โครงการ E-Document ซึ่งนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม รับหนาที่ในการดูแลในสวนนี้ 
 4.1.3 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ กําหนดวา ภาระงานตางๆ ในสวนที่   นางพิมพ
ชนก ศรีสุริยะมาตย และนางสาวกนิษฐา ประนม ดูแลอยู ควรทําใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 นี้ 
 4.1.4 เรื่องเอกสารรับเขาและสงออกที่ไดมีการสแกนไว ใหบันทึกลงในแผน CD และนําไปรายงาน
ตอหัวหนากลุมงานฯ เปนประจําทุกเดือน 
 4.1.5 โครงการสานสัมพันธเรื่องการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มีกําหนดจะเดินทางไปทํากิจกรรมที่ภู
เกา ภูพานคํา เกี่ยวกับเรื่องพันธุไม นางสาวกนิษฐา ประนม แจงวาถาจะไปปลูกปา ณ ที่ใด ตองติดตอกับ
สํานักงานปาไมในเขตจังหวัดนั้นๆ และสํานักงานปาไมจะใหตนกลาเพื่อนําไปปลูก นางมณีรัตน วีระกรพานิช 
หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการไป
ปลูกปา โดยสามารถติดตอที่หมายเลขโทรศัพท 0 4295 6528 และ 08 1221 0523 หากไมมีตนกลา จะได
ติดตอไปที่ทําการสํานักงานปาไมที่อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 4.1.6 เรื่องการวิจัยสถาบัน ที่นางสาวกนิษฐา ประนม รับหนาที่ในการติดตอประสานงานกับวิทยากร 
ใหนางสาวกนิษฐา เรงติดตอ เนื่องจากตองทําการอบรมภายในเดือนกรกฎาคม 2553 
 4.1.7 เรื่องการวิจัยสถาบันของกลุมงาน ใหติดตอกับนายศานิตย ศรีคุณ เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาใน
การทําเรื่องการวิจัยสถาบัน ตองเรงติดตอเนื่องจากตองทําอยางตอเนื่อง 
 4.1.8 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวายังมีภาระงานที่ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ 
ที่นางสาวกนิษฐา ประนม ตองเรงดําเนินการ ไดแกเรื่องโครงการวารสารวิชาการ และเรื่องการจดสิทธิบัตร 
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4.2 สรุปภาระงานสําหรับการประเมินงวดที่ 1/2553 เดือนกรกฎาคม 2553 
 4.2.1 หนวยงานการเจาหนาที่คณะฯ แจงงวดการประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2553 นี้   นางมณี
รัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาภาระงานของนายบัณฑิต กาบไกรแกว         และนายอภิวัฒน 
คงอุดม ไมคอยเปลี่ยนแปลงจากเดิมเทาใดนัก แตบุคลากรที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงภาระงาน ดังนั้นจึง
ตองการใหบุคลากรในกลุมงานเตรียมผลงานใหเรียบรอยเพื่อพรอมสําหรับการประเมินในงวดที่จะถึงนี้ 



 4.2.2 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหนางสาวกนิษฐา ประนม จัดทําคูมือที่
เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เชน รวบรวมวากองทุนวิจัย ประชุมไปแลวกี่ครั้ง ทั้งนี้ใหขอดูตัวอยางและขอ
ไฟลจากนางสํารวย ภูเงิน ที่ไดทําไวแลว จากนั้นใหแบงเปนสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของตน 
 4.2.3 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม เปนผูที่
กระตุนใหคณาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสงผลงานหรือบทความมาลงในวารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมาก เพื่อใหทันตามกําหนดออกในเลมตอไป 
 4.2.4 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาภายในเดือนกรกฎาคม 2553 สําหรับ
นางสาวกนิษฐา ประนม ควรเรงทําผลงานออกมาเปนชิ้นเปนอันไดแลว ทั้งนี้ตองขอคูมือวารสารวิชาการกับ
นางสํารวย ภูเงิน เพื่อดูเปนตัวอยาง 
 4.2.4 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จะแจงภาระงานของบุคลากรแตละคนทางอีเมล 
ทั้งนี้ใหบุคลากรทุกคนสรุปงานที่ทําในปจจุบันนี้สง เพื่อนํามาใชประกอบในการทํา PD, PF ทั้งนี้มอบหมาย
ใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว สงกําหนดการตรวจรับงานใหหัวหนากลุมงานวาไปชวงใดบาง 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 5.1 นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงเรื่องที่ตนไดเขารวมสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการเขารวม
สัมมนาดังกลาว ตนไดทําสรุปผลการเขารวมการสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
ไดแนวความคิดใหมๆ ที่จะเสนอตอกลุมงาน เกี่ยวกับงานดานการประชาสัมพันธคือทุกคนควรมีสวนรวมใน
การทําขาวประชาสัมพันธ โดยไดเสนอรายชื่อคณะทํางานดานประชาสัมพันธ และไดแนบรายละเอียด
รายการประชาสัมพันธที่จะเผยแพรทาง KKU Channel สวนการดําเนินการ จะมีการหารือกับคณะทํางานใน
คราวตอไป 
 5.2 เรื่องการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการเงินมีจํานวนมาก ในสวนของนาง
มณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ เองก็มีจํานวนมากเชนกัน ดังนั้นจึงทําบัญชีหมายเลขไววามีเรื่อง
ใดบาง สวนสําเนาก็เก็บไวที่ตูเก็บเอกสารของกลุมงาน ที่ทําเปนบัญชีไวเพื่อใหสะดวกในการสืบคนเรื่องนั้นๆ  
 5.2 เรื่องการใชโทรศัพทของคณะฯ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายให
นางสาวกนิษฐา ประนม ทําเปนสถิติการใชในแตละเดือน 
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