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รายงานการประชุม 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

คร้ังท่ี 1/2555 

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1111 อาคารส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

............................................................................. 

 

ผู้มาประชุม 

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 

3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว 

4. นายเชยชม ประทุมมา 

5. นายอภิวัฒน์ คงอุดม 

6. นายอรนพ เนียมไทยสงค์  

7. นางสาวกนิษฐา ประนม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1.1. จากท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน  

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่ง มี 2 ครั้ง ดังนี ้

การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันท่ี 5 มกราคม 2555  

1) คณะฯ ได้เสนอช่ือบุคลากรของคณะเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนผู้บริหาร  

บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน  

2) บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งช านาญการพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ คือ นาง

พรรณี จรดอน และได้จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

3) บุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสายใจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 

2555 โดยมีกิจกรรมทั้งการแข่งกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ 
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4) กลุ่มงานคลังและทรัพย์สินแจ้งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ของคณะฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 

ทั้งนี้ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสามารถจ าหน่ายรายการขาย

ทอดตลาดได้ทั้งหมด ซึ่งกลุ่มงานคลังและทรัพย์สินจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

5) กลุ่มงานจัดการศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 

 -  จ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554 ของทุกระดับการศึกษา

รวมทั้งข้อมูลบัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทอง 

 -  การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการต่างๆ ได้แก่ 

โครงการช้างเผือก ปี 2555 โครงการรับเข้าจากกรมอาชีวศึกษา  

 -  ละครเวทีคณะสถาป้ตยกรรมศาสตร์ ก าหนดจัดแสดงระหว่างวันท่ี 12 – 16 มกราคม 2555 

6) กลุ่มงานพัฒนากายภาพแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 

  -  การปรับปรุงห้องน้ าอาคารบรรยายซึ่งบริษัท COTTO ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักจะเข้ามาด าเนินการตั้งแต่ 

วันท่ี 9 มกราคม เป็นต้นไป ส่วนห้องน้ าของคณะในส่วนส านักงานคณบดี จะมีการด าเนินการในระยะต่อไป 

  -  การปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับการด าเนินการการจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อแสดง

ผลงานของคณะฯ ตามโครงการ Open House  

 

การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันท่ี 19 มกราคม 2555 มีเรื่องแจ้งดังนี้ 

 1) แจ้งก าหนดประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ 

ก าหนดการแน่นอนจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง 

 2) ใหส้ิทธ์ิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่มีบุตรให้สามารถน าบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ 

 3) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะปรับโครงสร้างโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง จะรวมเป็นทีเ่ดียว ทีเ่ปิดสอนตั้งแตร่ะดับ 

อนุบาลจนถึงมัธยม โดยจะมีการเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ  

 4) การก าหนดแข่งกีฬาแห่งชาติ 3-13 มี.ค. 2555 การจราจรอาจติดขัด ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งเรื่อง 

ความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี้ 

 5) นายอมร สินเธาว์ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน 

และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย (ปขมธ.)  

 6) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านอธิการบดี ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องจอแอลซีดีซึง่สีของหน้า 

จอแสดงผลมีความจ้าจนเกินไป จึงได้มอบหมายไปยังส่วนท่ีเกี่ยวข้องขอให้ปรับลดความจ้าของจอลง 
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 7) การปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลายอย่าง ได้แก่  

  -  การงดจัดสรรบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ

น าไปพัฒนาพื้นที่บ้านพักเชิงพาณิชย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สันทนาการ เป็นศูนย์ Medical center โดยอาจจะรื้อบ้านพักฝั่งคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ออก แล้วท าเป็น Medical Center ทั้งหมด 

- ปรับปรุงบริเวณสโมสรอาจารย์จะมีการรื้อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมบุคลากร  

- การปรับปรุงศูนย์สุขภาพส าหรับนักศึกษา ส่วน 

  -  มหาวิทยาลัยจะสร้างคอนโดมิเนียม ให้บุคลากรเช่า คิดรายเดือน เดือนละไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท สัญญา

เช่าไม่เกิน 10 ปี เพ่ือเป็นการผลักดันให้มีที่พักอาศัยของตนในอนาคต  

  -  โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย โดยจะมีรถ Shuttle bus 

เหมือนเดิม และจะเพิ่มรถไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อให้บริการแก่บุคลากรด้วย 

 8) เรื่องการประกันคุณภาพ ในรอบการประเมินรอบที่ 3 โดย สมศ. ได้คะแนน 3.57 การประเมินโดย กพร. ได้

คะแนน 3.57 ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับสูงสุด ซึ่งการประเมินโดย สกว. เป็น 1 ใน 9 ของภูมิภาค มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของแต่ละภูมิภาค ระบบ

การประเมินครั้งต่อไป ตัวช้ีวัดเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาเช่น Edpex cheQA QS ให้สอดคล้องกับ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้องการเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 400 ของโลก จึงมีการหารือกันว่าจะท าอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมาย จากผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมา จาก 22 หน่วยงาน โดย สมศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่อันดับ 19 การประเมินโดย กพร. 

อยู่อันดับที่ 18 ซึ่งผ่านแบบมีเง่ือนไข คณะศึกษาศาสตร์ก็มีปัญหาในการประเมินเช่นเดียวกัน แต่มีการอุทธรณ์  เมื่อ

คณะกรรมการประเมินมีการทบทวนแล้วจากอันดับสุดท้ายก็เลื่อนขึ้นไปเป็นอันดับ 5 ส่วนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็ผ่านแบบมีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน 

 9) การเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมเรื่องทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร หลักๆ คือ นักศึกษาจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากที่สอนอยู่ไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก จะเน้นการสื่อสาร ไม่ใช่เน้นเรื่องไวยากรณ์ก่อน ที่ส าคัญจะมีการเปิดเสรีทางอาชีพของ

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 10) งานรักษาความปลอดภัยของแต่ละคณะ จะมีการจ้าง รปภ. กันเอง ซึ่งบางที รปภ. ก็ไม่มีความรู้ในระบบการ

ท างาน ซึ่งจากนี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะใช้ระบบคัดเลือก รปภ. ซึ่งจะมีการอบรมก่อนรับเข้ามาท างาน 

 11) การปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากร มีทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะสามารถ

ด าเนินการได้อย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความก้าวหน้าทางราชการ ข้าราชการที่จะมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ได้แก่ 

นายชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ มีการมองว่า ภาระงานไม่สอดคล้องกับต าแหน่ง อาจจะเกิดความ

ยุ่งยากในการเปลี่ยนต าแหน่ง โดยได้มอบหมายใหน้ายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ดูแลงานการ

เจ้าหน้าท่ี ไปศึกษาข้อมูลและระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว  

 12) การพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ตามที่เลขานุการคณะฯ เสนอมา เช่น การไปปฏิบัติงานข้างนอกตามที ่
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 13) หน่วยงานอ่ืนขอ ดังจะเห็นได้จากการที่บุคลากรกลุ่มงานคลังและทรัพย์สินไปคุมสอบ โดยไม่มีการแจ้งหัวหน้า

กลุ่มงาน จึงมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยให้ขออนุญาตด้วย 

 14) การปรับเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับการปรับเงินเดือนเป็น 15,000 ภายในสิ้นเดือนนี้ ดังนั้น

ระบบการประเมินก็เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนท่ีเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินระบบ

ใหม่ท่ีจะมีขึ้นด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2. จากท่ีประชุมอื่นๆ  

  1) เลขานุการคณะฯ เชิญประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในงวดที่ 2/2555 ในวันจันทร์ที่ 

23 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินงวดถัดไป ซึ่งจะมีการเปลี่ยนระบบการประเมิน ในรอบนี้ใช้แบบฟอร์มเดิม แต่ระบบคะแนนใช้แบบใหม่ เลขานุการ

คณะฯ จะขอเปลี่ยนระดับคะแนนพฤติกรรมการท างาน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่สมเหตุสมผล คาดว่าคณะฯ น่าจะมีการปรับ

ใหม ่

  2) กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของเราได้จัดซื้อวัสดุ งวดที่ 1/2555 และได้รับเรียบร้อยแล้ว 

โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ คงอุดมดูแลรับผิดชอบในการเก็บรักษา ได้แก่ แม็กซ์ยิง ลูกแม็กซ์ ฯลฯ 

กระดาษ A3 มอบหมายให้นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม ดูแล ส่วนวัสดุอื่นๆ ใหน้ายอรนพ เนียมไทยสงค์ 

กับนางสาวกนิษฐา ประนม น าไปเก็บยังท่ีเก็บวสัดุของกลุ่มงานฯ 

  3) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดหลักสูตรอบรมต่างๆ มีหลักสูตรเข้มข้น 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการอบรมระยะยาวใช้ระยะเวลา 3 เดือน ไม่ใช่ระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่ส าคัญต่ออนาคต 

เพราะเมื่อมีต าแหน่งที่สูงขึ้นจะได้รับการพิจารณาจากการอบรมนี้ หลักสูตรที่จะมีการอบรมในเร็วๆ นี้ คือ Score 109 การ

พัฒนาสมรรถนะส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 2555 หากบุคลากรกลุ่มงานท่านใดสนใจก็แจ้งความประสงค์ภายในสัปดาห์

หน้า ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ จะเสนอช่ือให้การเจ้าหน้าที่คณะฯ ภายในสิ้นเดือนนี้ หลักสูตรอื่นก็เช่นกัน มีหลายหลักสูตร ทุกคน

ต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

  4) การจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของคณะฯ ตามโครงการ Open House ใน

ส่วนนิทรรศการผลงานของส านักงานคณบดี มีการจัดแสดงท้ังหมดไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน ผลงานน าเสนอของกลุ่มงานพัฒนา

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของเราคือ Show & Share ให้ไปตรวจสอบแผ่น Plate และส่งให้นางสาววิไล โพธิ์เตมิ ซึ่งได้รับ

หน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง หลังการประชุมสรุปการจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของคณะฯ ตามโครงการ 

Open House ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555 นี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จะนัดประชุมบุคลากรในกลุ่ม

งานฯ อีกครั้งเพื่อแบ่งหน้าท่ี โดยมอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ให้ติดต่อนายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งแบบเสื้อที่จะน าเสนอในที่ประชุมส่งนางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555 ในช่วงบ่าย  

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันช่วงพักกลางวัน 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนแล้ว และให้ทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่ได้รับ

มอบหมาย หากผู้ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่วนล่างมีธุระจ าเป็นที่ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ ต้องแจ้งไปถึงบุคลากรคนอื่น

ของกลุ่มงาน ทราบและมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.2 เร่ืองบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการได้รับการประสานงานจาก องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมสิมโบราณ และ มีงบประมาณในการท าแบบเพื่อปรับปรุง ซึ่งตนกับ 

นายอภิวัฒน์ คงอุดม จะออกไปส ารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. พร้อมกันนี้ได้รับการ

ประสานงานจากเจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นงานซ่อมแซมศาลาการเปรียญ ซึ่งจะเดินทางไป

ส ารวจพ้ืนท่ีในวนัเดียวกัน และหากประเมินแล้วสามารถด าเนินการได้ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม จะ

ด าเนินการออกแบบเอง จากการที่ได้สอบถามแล้วอาคารนี้น่าจะซ่อมแซมไม่ยาก แต่อยากปรับปรุงให้ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้จะ

เชิญคณบดีเป็นท่ีปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายใหน้ายอรนพ เนียมไทยสงค์ ขอยานพาหนะใช้เดินทางไปในวันดังกล่าว 

แล้วใหน้ายอรนพ เนียมไทยสงค์ เดินทางไปด้วยเพื่อประสานงานบริการวิชาการ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เสนอว่าควรมี

การประสานงานกันด้านบริการวิชาการกับทางวัดด้วย โดยใหน้ายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม น าผลงานมา

ใหน้างสาวกนิษฐา ประนม อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเป็นผลงานของตนเองด้วย 

 1.2.2 นายเชยชม ประทุมมา แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติเดินทางไปราชการของคณบดีโดยไม่เบิก

ค่าใช้จ่าย โดยท าบันทึกข้อความขออนุมัติแทนแบบฟอร์มเดินทางไปราชการแบบเดิม (ใบชมพ)ู แล้ว ส่วนกรณีเบิกค่าใช้จ่ายให้

ด าเนินการเช่นเดิม  

 1.2.3 นายอภิวัฒน์ คงอุดม ได้เข้าประชุมกรรมการผู้แทนท่ีพักมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนนางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ ท าให้ได้รับทราบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องการเข้าพักอาศัยของบุคลากรของคณะหลายราย ซึ่งมหาวิทยาลัย

จะแจ้งให้ทางคณะรับทราบต่อไป 

1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้ 

1.2.4.1 การได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานให้ด าเนินการส าหรับงานท่ีมีความเร่งด่วน ด้งนี้ 

- การจัดแฟ้มงานวิจัยทั้งหมด - ได้ด าเนินการจัดแล้วส่วนหน่ึง 

   - การติดตามขอตัวอย่าง Proposal การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางจากส านักบริหารการวิจัยเพื่อ

ส่งให้กลุ่มคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากโครงการและงบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ระยะที่ 1 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 – ได้รับตัวอย่าง Proposal และจัดส่งให้
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คณาจารย์ 6 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ 2) ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 3) ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี 4) ผศ.วาริน 

บุญญาพุทธิพงศ์ 5) อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม และ 6) อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 

   -  การปรับแก้เอกสารข้อมูลการวิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เมื่อคราวประชุมครั้ง

ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 254 ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้แจ้งให้ทราบเพื่อด าเนินการไปแล้ว นั้น – อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

   - การเตรียมการส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระยะที่ 2 ตามก าหนดที่ระบุไว้แล้ว – 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

   -  การด าเนินการเบิกจ่ายส าหรับ อ.สญชัย ลบแย้ม ในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ – 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   -  การสรุปข้อมูลการวิจัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในงาน Open House – อยู่ระหว่างรวบรวม

ข้อมูล 

   -  การจัดท า Flow chart การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและบริการวิชาการคณะ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ – ได้ร่างขั้นตอนและเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณาแล้ว ก่อนส่งต่อให้รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและผู้เกี่ยวข้องพิจารณา 

   -  การด าเนินงานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 11/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และคร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2554 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุมกลุ่ม

งานฯ ครั้งท่ี 11/2554 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 และครั้งท่ี 12/2554 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 และมีมติเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมครั้งดังกล่าว  

มต ิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ในเว็บไซต์

กลุ่มงานต่อไป 

 

วาระที่ 3 สืบเนื่อง 

3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน 

นางสาวกนิษฐา ประนม ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงาน ได้น าเสนอการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานฯ ดังนี ้

3.1.1 การตัดเมนูด้านซ้ายมือออก เพื่อเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ส่วนเดียวกัน 

3.1.2 เมนูต่างๆ ด้านบน ประกอบด้วย 

3.1.2.1 หน้าแรก 
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3.1.2.2 แนะน ากลุ่มงาน 

 1) บุคลากรกลุ่มงาน 

 2) โครงสร้างกลุ่มงาน 

 3) แผนด าเนินงานกลุ่มงาน 

 3.1.2.3 งานวิจัย 

 1) ฐานข้อมูลงานวิจัย 

 2) ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 3) ท าเนียบความเชี่ยวชาญด้านวิจัย 

3.1.2.4 งานบริการวิชาการ 

 1) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ 

 2) ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 3) ท าเนียบความเช่ียวชาญด้านบริการวิชาการ 

3.1.2.5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1.2.6 งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.1.2.7 การบริการส านักงาน 

 1) ระเบียบงานสารบรรณและข้อควรรู้ต่างๆ 

 2) รายงานการประชุม 

  2.1) รายงานการประชุม ปี 2553 

  2.2) รายงานการประชุม ปี 2554 

  2.3) รายงานการประชุม ปี 2555 

 3) รายงานยอดการถ่ายเอกสาร 

  3.1) สรุปยอดถ่ายเอกสารปี 2553 

  3.2) สรุปยอดถ่ายเอกสารปี 2554 

  3.3) สรุปยอดถ่ายเอกสารปี 2555 

 4) รายงานการใช้โทรศัพท-์โทรสาร 

  4.1) รายงานการใช้โทรศัพท-์โทรสาร ป ี2553 

  4.2) รายงานการใช้โทรศัพท-์โทรสาร ป ี2554 

  4.3) รายงานการใช้โทรศัพท-์โทรสาร ป ี2555 

 5) รายงานค่าส่งไปรษณีย์ 

  5.1) สรุปค่าส่งไปรษณีย์ ปี 2553 

  5.2) สรุปค่าส่งไปรษณีย์ ปี 2554 

  5.3) สรุปค่าส่งไปรษณีย์ ปี 2555 
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 6) ตารางปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน 

 7) แบบฟอร์ม 

 8) โปรแกรม 

3.1.2.8 ข้อมูล 

 1) สื่อมัลติมีเดีย 

 2) เอกสารที่เข้ารับการอบรม 

 3) การ KM ต่างๆ 

3.1.2.9 Link ที่น่าสนใจ 

3.1.2.10 ติดต่อสอบถาม 

3.1.3 เมนูด้านซ้ายมือ มีดังนี้ 

3.1.3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

3.1.3.2 ข่าวงานบริการวิชาการ 

3.1.3.3 ข่าวงานวิจัย 

3.1.3.4 ภาพกิจกรรม 

3.1.4 สิทธ์ิการเข้าถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม ประสานงานขอสิทธิ์

การเข้าถึงจากผู้ดูแลระบบในการเป็นผู้จัดการเว็บไซต์ในระดับลึกกว่านี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และให้

ออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานใหม่ โดยอาจจะศึกษาจากเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ ที่น่าสนใจแล้วน ามาปรับปรุง ทั้งรูปแบบ 

และสีสัน และให้น าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานกลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

  ตามทีน่างมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ให้แบบมอบหมายงานแต่ละคน เคยก าหนดให้แต่ละ

คนส่งโครงการ ทุกกิจกรรมให้ท าเป็นโครงการ ยังไม่มีคนส่งมา ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ

กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมิน งวดที่ 2/2555 ซึ่งเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนั้น จึงให้

ทุกคนเขียนโครงการที่รับผิดชอบ และส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานโดยด่วน รวมทั้ง การประเมินความพึงพอใจออนไลน์ มอบหมายให้

นางสาวกนิษฐา ประนม ปรับปรุงแบบเก่า และให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ช่วยประมวลและสรุปผล ส่วนโครงการจัดการ

ความรู้แบบบูรณาการ ให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เขียนโครงการย่อย ได้แก่ การเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องคู่มือ

มาตรฐาน ถือเป็นโครงการย่อย เพื่อท่ีเราจะได้เสนอขออนุมัติและจะได้ด าเนินการ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงาน

ฯ มอบหมายให้ทุกคนไปดูแบบมอบหมายงาน โดยเลขานุการคณะฯ เชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการ
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ประเมินในงวดที่ 2/2555 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จากนั้นจึงจะมาท าความเข้าใจกันในเบื้องลึกอีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 5.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ มีก าหนดจัดวันพุธที ่25 มกราคม 2555 ในช่วงบ่าย เป็นการท าข้าวเกรียบปากหม้อ  

 5.2 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวด 

“กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่งจัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด จะมีการเชิญนักศึกษาไปออกรายการของช่อง KTV และ

ช่อง 5 ตอนนีน้ักศึกษาเดินทางไปน าเสนอผลงานท่ีกรุงเทพมหานครแล้ว  

 5.3 การจัดบอร์ดด้านหน้าคณะ ให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรม Open House บอร์ดด้านในเป็นบอร์ดแสดงความช่ืนชมยินดี

ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวด 

“กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” 

 5.4 โครงการบูรณาการ โครงการแรกจะเริ่มในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การประเมิน

และการจัดท าสารสนเทศกลุ่มงาน” ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และได้เชิญคุณชัชวาล หนองนา จาก

กองการเจ้าหน้าที ่มาเป็นวิทยากร 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 

 นางมณีรตัน์ วีระกรพานิช 

ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


