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ผู้มาประชุม 

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว 
4. นางส ารวย ภูเงิน 
5. นายเชยชม ประทุมมา 
6. นายอภิวัฒน์ คงอุดม 
7. นายอรนพ เนียมไทยสงค์ 
8. นางสาวกนิษฐา ประนม 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน  

  นางมณีรัตน์  วีระกรพานิ ช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งท่ีผ่านมาไม่มี
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน จึงยกเอาวาระท่ี 1.1.1 เข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2 จากที่ประชุมอ่ืนๆ 
1.1.2.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการโภชนาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

  ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกผู้
ด าเนินกิจการร้านอาหาร จ านวน 3 ร้าน ณ โรงอาหารคณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-18 
พฤษภาคม 2554 และมีการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นั้น การด าเนินการคัดเลือก
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมี ร้านค้าสมัครเข้ารับการคัดเลื อกท้ังสิ้นจ านวน 8 ร้าน ส าหรับ ร้านค้าที่ ได้รับ
การคัดเลือกให้ด าเนินกิจการร้านอาหารท าส าเร็จ/อาหารตามสั่ง เป็นร้านเดิมที่เคยด าเนินกิจการมาก่อนแล้ว 



2 
 

 

คือร้านของนางสุจินดา แพงมา และร้านของนางค าภา สามหาดไทย ส่วนร้านเครื่องดื่ม อาหารหวาน  และ
ผลไม้ ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ร้านของนางพนิดา พีรเพ็ญโภคัย  ซึ่งวันนี้ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการฯ จะ
นัดคุยกับผู้ประกอบการถึงข้อตกลงต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ต้องการให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้บริการร่วมกันออกความเห็นว่าต้องการให้ร้าน ค้าจ าหน่ายอาหารประเภทใดบ้าง  
ความเหมาะสมด้านปริมาณกับราคาอาหารที่จ าหน่าย ส าหรับร้านเครื่องดื่ม อาหารหวาน และผลไม้ เป็น
ร้านใหม่  แจ้งว่าต้องการเข้ามาจัดสถานที่ใหม่ให้สะอาดและเ ป็นระเบียบมากกว่าเดิม ส่วน ก าหนดที่ ทั้ง 3 
ร้านจะเริ่มขายอาหารคือวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนมิถุนายน 2554 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่ารายละเอียดตารางการปฏิบัติงาน
ทดแทนกันช่วงพักกลางวัน ประจ าเดือนมิถุนายน 2554 จะจัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนในภายหลัง 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 เรื่องบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

  1) นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการด าเนินการจัดท าสรุป
รายงานการด าเนินโครงการสานสัมพันธ์ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ได้ข้อคิดเก่ียวกับกา รจัดท า
สารสนเทศของกลุ่มงานทุกด้าน โดยท าเป็นสรุปรวมในตัวเล่มรายงาน แล้วแยกเป็นแต่ละงาน ซึ่งท าให้กลุ่ม
ได้รายงานในภาพรวมส าหรับแต่ละปีงบประมาณ และใช้ส าหรับการอ้างอิงได้ทุกคนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละงวดของการประเมิน และเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถน าเสนอใ นโครงการ Show & 
share 2011 ได้ 
  2) นางส ารวย ภูเงิน  แจ้งเรื่องการติดตามภาระงานวิจัยของ อ .วิทยากร ดวงแก้ว ได้มีการ
ส่งรายงานความก้าวหน้ามาให้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งให้พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยคือ ผศ .นพดล 
ตั้งสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ 
  3) นายบัณฑิต กาบไก รแก้ว ได้แจ้งเรื่องการออกแบบห้องน้ าที่คณะวิทยาการจัดการว่า
ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ น าเสนอ รูปแบบและแนวทางโครงการที่
น าเสนอในการประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งต่อไปด้วย 

 
วาระท่ี  2 เรื่องสืบเนื่อง 

2.1 การติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าระยะห่างในการประชุมใน
ครั้งนี้เป็นช่วงที่ใกล้กับการประชุมครั้งที่ 4/2554 ดังนั้นวาระในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มาก เพราะมีประเด็น
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เฉพาะกิจที่ต้องพิจารณาร่วมกันและสืบเนื่องจากก ารประชุมคราวที่แล้ว  ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ได้ติดตาม
ภาระงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการตามความเก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1) การติดตามเรื่องเอกสารแผ่นพับ  และของที่ระลึกต่างๆ  โครงการ  Lecture Series 
ผู้รับผิดชอบโครงการหลักคือ อ .สักการ ราษีสุทธิ์ ผศ .สรนาถ สินอุไ รพันธ์ ซ่ึง นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
แจ้งว่าก าลังด าเนินการติดตาม 

 2) การประสานงานเพ่ือจัดกิจกรรม  พวต. กับ อ.สักการ ราษีสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ว่าจะจัดกิจกรรมช่วงใด  โดยมอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และนายอรนพ เนียมไทยสงค์  
ด าเนินการร่วมกัน เนื่อ งจากเป็นกิจกรรมในลักษณะการบรรยายพิเศษและการให้บริการวิชาการในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3) กิจกรรม “เล่าเพลิน” ซึ่ง อ.จันทนีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ได้ปรึกษากับ รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่กลุ่มงานจัดการศึกษาด าเนินการ โดยมี อ.สักการ ราษีสุทธิ์ เป็นผู้ดูแลด้าน
งบประมาณจัดกิจกรรม 

 4) กิจกรรมสานสัมพันธ์ที่คณาจารย์ (ดนตรีในสวน) ใช้เป็นกิจกรรมพูดคุย ปรึกษาหารือกัน 
ซึ่ง อ.จันทนีย์ เป็นผู้รับผิดชอบ จะใช้งบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท ซึ่งเป็นงบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เป็นผู้ดูแลงบประมาณในส่วนนี้  ให้ นายอรนพ เนียมไทยสงค์  ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ 
และด าเนินการจนเสร็จสิ้นตามความเก่ียวข้อง 

 5) ให้บุคลากรกลุ่มงานทุกคนเริ่มท า Flow Chart ก่อน แต่ส าหรับภาระงานในส่วนของ
นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม อาจไม่จ าเป็นต้องท า Flow Chart เนื่องจากภาระงานไม่
สามารถน ามาเขียนเป็น Flow Chart ได้ แต่จะเป็นการเขียนกระบวนการท างานของภาระงานแทน  ส่วน
การท า Flow Chart งานสารบรรณท่ีนางสาวกนิษฐา ประนม เคยท าไว้แล้วส าหรับประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานในงวด 2/2553 ต้องแก้ไขใหม่ตามท่ีเลขานุการคณะฯ แสดงความคิดเห็น และ ต้องเพ่ิมส่วน
ของการบันทึกเข้าไปด้วย 

 6) ให้นางสาวกนิษฐา ประนม เร่งท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ และอัตราเรียกเก็บค่า
ใช้โทรศัพท/์โทรสารส่วนตัว เนื่องจากต้องประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ 
  7) เรื่องการใช้บริการถ่ายเอกสารของคณะสถาปัตยกรรมศ าสตร์ มอบหมายให้นางสาว
กนิษฐา ประนม ท าแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ โดยให้แยกเป็นกลุ่มงาน และมีใบปะหน้าที่ให้เลขานุการคณะลง
นามเพียง 1 ใบ ซึ่งนางสาวกนิษฐา ประนม ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
  8) นางสาวกนิษฐา ประนม ได้น าเสนอแบบฟอร์มการให้ข้อมูลภาระงานด้านวิชาการโดย
การกรอกข้ อมูลใน Google Document ต่อที่ประชุม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม แก้ไขใหม่ โดยให้เพิ่มในส่วนวิจัย บริการวิชาการ และผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เข้าไปด้วย 
  9) มอบหมายให้  นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ติดตามเรื่องกรอบรูปคณ ะศิลปกรรมศาสตร์  
โดยร่างหนังสือส่งไปก่อน  
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  10) มอบหมายให้นางส ารวย ภูเงิน นายอรนพ เนียมไทยสงค์  และนางสาวกนิษฐา  ประนม 
สรุปภาระงานด้านต่างๆ และส่ง ให้อาจารย์ตรวจสอบเพื่อน ามาคิดภาระงาน ส าหรับการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับงวดการประเมิน 2/2554  

 11) นายอภิวัฒน์ คง อุดม แจ้งต่อที่ประชุมประว่าได้น าข้อมูลด้านบริการวิชาการข้ึน
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  
  12) มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2554 เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2554 
  13) นางมณีรัตน์ วี ระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มี เรื่องด่วนส าหรับ
สัปดาห์นี้ คณะฯ โดยเฉพาะกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องจัดท าเล่มรายงานการประกันคุณภาพเพ่ือ
จัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีการเข้ามาตรวจประเมินจากคณะกรร มการในเดือนกรกฎาคม 2554 
ส าหรับกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเกือบทุกองค์ประกอบ
ซึ่งมีท้ังหมด 9 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย  
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 ด้านการท านุบ ารุงศิล ปวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลด้านประกันคุณภาพเพ่ือจัดส่งให้กับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด าเนินการตรวจทานและ
จัดท ารูปเล่มต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 
วาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการ Show & share 2011 
  นางมณีรัตน์  วีระกรพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้เป็น
ประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการล่ วงหน้าส าหรับการน าเสนอผลงานในกิจกรรม 
Show & share 2011 ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2554 
  นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ Show & share 2011 
ของกลุ่มงานฯ ได้น าเสนอหัวข้อในการประกวดในโครงการ Show&Share ไว้  เรื่อง ได้แก่  
  1) สารสนเทศของกลุ่มงาน ทุกด้าน โดยท าเป็นสรุปรวมในตัวเล่ม รายงาน แล้วแยกเป็นแต่
ละงาน  

2) ฐานข้อมูลงานออกแบบของนายอภิวัฒน์ คงอุดม  
3) การใช้ Social Network ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

  พร้อมนี้ นางสาวกนิษฐา ประนม เสนอเรื่องการท าฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญของคณะ ซึ่งจะ
บอกข้อมูลว่าบุคลากรแต่ละท่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านใดบ้าง 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ เสนอว่าหากจะท าเรื่องการใช้ Social 
Network ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ก็มอบหมายให้ไปท าความเข้าใจกับการใช้ Facebook กันก่อน 
ซึ่งจะมีการ KM กันในเร็วๆ นี้ 
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ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมน าเสนอในการประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งต่อไป  
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม ดูแล
บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ และปรับปรุงป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงาม เรียบร้อยกว่าเดิม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 


