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ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1.1. จากท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มีการหารือกัน 2 เรื่อง ได้แก่  

1.1.1.1 การจัดกิจกรรม Open House  

ส าหรับการร่วมจัดกิจกรรมในงาน Open House ในส่วนของส านักงานคณบดี ได้มีการเลื่อน 

ก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้โดยมอบหมายให้ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และ

นายอภิวัฒน์ คงอุดม เตรียม Plate ผลงานของกลุ่มงานเพื่อจัดแสดงในงานดังกล่าวตามก าหนดต่อไป 

1.1.1.2 การเตรียมความพร้อมการเสนอผลงานส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ตามที่ได้มีการน าเสนอผลงานของกลุ่มงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันท่ี 26  

กันยายน 2554 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น โดยผลงานดังกล่าวรวมทั้งผลงาน Show & Share 2011 จะต้องไปน าจัดแสดงใน

งาน Open House ของคณะฯ ด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.1.2. จากท่ีประชุมอื่น ๆ 

1.2.1 จากท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุม Open House  

ตามที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุม Open House จ านวน 2 ครั้ง  

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2554 และวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 มีประเด็นหลักๆ คือ การแจ้งการแต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบในฝ่าย

ต่างๆ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระที่ 1.1.4 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3 กิจกรรมที่กลุ่มงานด าเนินการ 

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในกลุ่มงานท่ีได้ปฏิบัติงานและ 

สรุปผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา และหวังว่าบุคลากรกลุ่มงานทุกคนจะสร้างสรรค์

ผลงานให้มากขึ้น และมีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2555 นี ้

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.4 โครงการ Open House 

นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งว่า ตามที่คณะฯ จะมีการจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ 

แสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 หรืองาน Open House 2011 ที่จะจัดในวันท่ี 20 - 22 ตุลาคม 

2554 นั้น ผศ.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามไปยังทุกฝ่ายแล้ว แต่ยังไม่มีการคืบหน้าเท่าใดนัก และ

พบว่าหลายฝ่ายยังไม่มีความพร้อม ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2554 คณะฯ มีกิจกรรมหลายอย่างที่

ท าให้ไม่สะดวกในการจัดงาน Open House อีกท้ังทางคณะและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่ติดภารกิจหลายอย่าง 

ประกอบกับเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมในช่วงดังกล่าว ดังนั้นประธาน

คณะกรรมการฯ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปเป็นวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งตรงกับ

วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจะมีกิจกรรมที่เป็นการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า อีกท้ังช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่

นักศึกษาท า Thesis และจะถือโอกาสน าผลงานของนักศึกษามาจัดแสดงด้วย ท่ีประชุมเห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลา

ดังกล่าวเหมาะสมที่สุด  พร้อมกันนี้ นางสาวกนิษฐา ประนม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าในส่วนของรูปแบบของการจัด

นิทรรศการฝ่ายต่าง ๆ น้ัน อาจารย์อภิญญา อาษาราช ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้

น าเสนอในที่ประชุมดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.5 การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากร 

ตามที่นางส ารวย ภูเงิน ได้ย้ายไปสังกัดกลุ่มงานจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 และใน 

ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนให้นางสาวกนิษฐา ประนม มาปฏิบัติงานด้านการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แทนนางส ารวย ภูเงิน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงวารสารวิชาการคณะ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งภาระงานด้านงานวิจัย

จะเช่ือมโยงไปยังงานบริการวิชาการ เว็บไซต์กลุ่มงาน และสารสนเทศกลุ่มงานต่างๆ ท้ังนี้ ขอให้นางสาวกนิษฐา ประนม 

เรียนรู้ข้อมูลด้านงานวิจัย และการจัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ต่างๆ ต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับงานวิจัย มีข้อมูลแหล่งทุนวิจัย 

แบบฟอร์มต่างๆ รายละเอียด ข้อมูลจากส านักบริหารการวิจัย มีการติดตามข่าวสารค าสั่ง ประกาศ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
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ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้ทราบ ให้จัดระบบข้อมูลใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อคนท่ีประสานงานแทนเมื่อมีเหตุจ าเป็น รวมถึงให้

จัดท ารายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยและน าเสนอต่อคณะ ให้มีข้อก าหนดให้ท าวิจัยกันทุกคน และควรจะมีการแจ้งข่าวการ

อบรมเกี่ยวกับการวิจัยแก่อาจารย์ หากถึงรอบประเมินแล้วไม่มีงาวิจัยก็จะพ้นสภาพ ทั้งนี้ให้เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับงานด้าน

การประกันคุณภาพของคณะ และภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งต้องด าเนินการเร็ว ๆนี้ คืองานปีใหม่คณะ ให้

ประสานงานว่าควรจะมีกิจกรรมใดบ้าง พร้อมนี้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงาน

ทุกคนสรุปความก้าวหน้าของงานส่งในท่ีประชุมกลุ่มงานฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.6 การเตรียมส าหรับการประเมินส าหรับ งวดที่ 1/2555 

ตามที่นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งตามเอกสาร งวดต่อไปการประเมินของ 

ข้าราชการจะเป็นผลงานระหว่างวันท่ี  1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม คาดว่ารอบประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็น

เช่นเดียวกัน รอบการประเมินของลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างประจ าจะเป็นระบบเดียวกับข้าราชการ ส่วนการประเมินการต่อ

สัญญาจ้าง ในระหว่างที่คณะยังไม่แจ้ง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอรนพ เนียมไทยสงค์ และนางสาวกนิษฐา ประนม 

มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ให้น าเอาข้อก าหนดการจ้างมาท าเป็นรายงาน แนบแฟ้มสะสมงานท่ีมีหลักฐาน ให้ท าเช่นเดียวกับ 

PD, PF แบบใหม่ และให้ท าไว้ 2 งวด เนื่องจากข้อมูลน่าจะเหมือนเดิม ให้ลองศึกษาข้อมูลและวิธีการต่อสัญญาจ้างจาก

บุคลากรที่เคยได้รับการต่อสัญญาจ้างแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 เร่ืองบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้ 

  1.2.1.1 สรุปงานบริการวิชาการ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ซึ่งรอบที่แล้วไม่มีการรายงานจึงน ามา

รายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งนี้ ในการคิดภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนได้ส่งต่อให้นางทัศวรรณ ศราภัย 

ด าเนินการ เนื่องจากเกี่ยวกับงานของกลุ่มงานจัดการศึกษา ส่วนด้านการเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ยังเป็นหน้าที่

ของนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ที่จะคิดภาระงานอยู่ ส่วนการคิดภาระงานด้านการเป็นผู้พิจารณาบทความวารสาร ควรมอบให้

นางสาวกนิษฐา ประนม เป็นผู้คิดภาระงาน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม การพัฒนาตนเอง ควรมอบให้การเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้

บันทึกข้อมูล เนื่องจากได้ท ามาต่อเนื่องแล้ว ตามเอกสารที่นายอรนพ เนียมไทยสงค์ สรุปมา ให้ติดตามการน าส่งเงิน และ

ติดตามกับคณาจารย์เป็นรายบุคคล ส่วนนางสาวกนิษฐา ประนม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมาย

ให้ติดตามความเช่ียวชาญด้านการวิจัยของาอาจารย์ ให้ศึกษาจากแบบฟอร์มของนายอรนพ เนียมไทยสงค์ เป็นตัวอย่างและ

น าไปปรับแก้ตามความเหมาะสม 

  1.2.1.2 ตามที่ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม รองอธิการบดี ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ได้ให้

อาจารย์จากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมออกแบบของที่ระลึกให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นของ 9 อย่าง 

งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ส่วนรายละเอียดยังไม่มีการแจ้งมา คาดว่าน่าจะได้ด าเนินการในเร็วๆ น้ี 
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 1.2.2 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้แจ้งการด าเนินการส าหรับงานบริการวิชาการต่อที่ประชุมว่าได้เดินทางไปวัด อ.

กระนวน พร้อมคณบดี และนายอภิวัฒน์ คงอุดม เพื่อไปส ารวจพื้นท่ีจริง และรับฟังความต้องการของทางวัด ซึ่งมีงบประมาณ

ให้ท้ังสิ้น 10 ล้านบาท เพื่อประกอบการออกแบบโบสถ์ ให้เหมาะสม ท้ังนี้ จะมีการปรึกษาในรายละเอียดกับเจ้าอาวาสวัดป่า

แสงอรุณซึ่งเป็นวัดต้นสังกัด แต่ยังไม่ได้นัดหมาย คาดว่าจะเป็นในเร็วๆ นี้ ซึ่งมีภาระหน้าที่ร่างแบบช่วย โดยคณบดีจะเป็น

ผู้ออกแบบก่อน นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ สอบถามคณบดีว่า

จะมีการหารือกับทางวัดอีกเมื่อใด เพื่อจะได้ประสานงานไปยังวัดอีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 

 เนื่องจากนางสาวกนิษฐา ประนม ผู้จดรายงานการประชุมท ารายงานการประชุมเสร็จไม่ทัน จึงไม่มีการส่งให้หัวหน้า

กลุ่มงานตรวจสอบก่อน จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 

 

วาระที่ 3 สืบเนื่อง 

3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน 

  นางสาวกนิษฐา ประนม ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงานฯ ไม่ได้มีการอัพเดทข้อมูลใดๆ จึงไม่ได้น าเสนอต่อที่

ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 การมอบหมายภาระงานส าหรับปีงบประมาณ 2555 

ตามเอกสารการมอบหมายภาระงานส าหรับปี 2555 ที่ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ส่ง 

ให้บุคลากรกลุ่มงานรับทราบนั้น ให้ทุกคนศึกษาในรายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินในงวดนี้ หากมี

การแก้ไขให้รีบแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่เข่นนั้นจะถือว่าทุกคนยอมรับตามข้อตกลงตามแบบมอบหมายงานดังกล่าวส าหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 4.2 แผนงานกลุ่มงานส าหรับปี 2555 

  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมส าหรับแผนงานของกลุ่มงานฯ และของ

คณะ ส าหรับปีงบประมาณ 2555 โดยในส่วนแผนงานของกลุ่มงาน ต้องการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันท าแผนของกลุ่มงาน 

หากใครต้องการท าอะไร หรือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ให้แจ้งมาได้ อีกทั้งหากต้องการไปสัมมนาศึกษาดูงานท่ีใดก็ให้แจ้งได้อีก

เช่นกัน ในปีงบประมาณนี้ อาจจะน าการ KM ของกลุ่มงานมาน าเสนอในงาน Show&Share ได้ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการ

ผลักดันงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น ในส่วนภาระงานของนายอรนพ เนียมไทยสงค์ และนางสาวกนิษฐา 

ประนม ให้ร่างโครงการด้านการจัดท าโปรแกรมการประเมินผลหรือการคิดภาระงานข้ึนมา ให้เขียนโครงการและท าร่วมกับ
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กลุ่มงานอ่ืนด้วย โดยให้ประสานงานกับบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อนอ่ืนต้องทราบเกณฑ์การประเมินจากการ

เจ้าหน้าท่ีว่าเกณฑ์การประเมินของบุคลากรสายผู้สอนเป็นอย่างไรบ้าง และให้จัดท าโครงการนี้โดยเร็ว ให้เชิญรองคณบดีฝ่าย

บริหาร และเลขานุการคณะ ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ในการประเมินให้มาช้ีแจงให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีกี่ด้าน และ

สะท้อนปัญหาอย่างไรบ้าง นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จะสอบถามเลขานุการคณะอีกครั้ง ส่วนผู้ประสานงาน

ในการบันทึกข้อมูลและคิดภาระงานได้แก่ นายอรนพ เนียมไทยสงค์ รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ นางสาวกนิษฐา 

ประนม รับผิดชอบด้านการวิจัย นางทัศวรรณ ศราภัย รับผิดชอบภาระงานด้านสอนทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโทท้ัง 2 หลักสูตร (หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และ

หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร) และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ส่วนนายอนุพันธ์ พันธ์อมร รับผิดชอบด้านโปรแกรม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับความต้องการจะท าซึ่งจะน ามาบรรจุในแผนของกลุ่ม

งาน มีผู้เสนอดังนี ้

 - นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประชุม 

 - นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นายเชยชม ประทุมมา สานต่อภาระงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น 

ได้แก่ งานจัดเก็บเอกสาร ระบบเวียนหนังสือ และงานท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณต่างๆ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  

เนื่องในวันน้ี เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอภิวัฒน์ คงอุดม บุคลากรในกลุ่มงานทุกคนจึงร่วมกันอวยพร 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 

ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


