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รายงานการประชุม 

กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

คร้ังท่ี 4/2555 

ในวันพุธท่ี 11 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม 1111 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

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

ผูมาประชุม 

1. นางมณีรัตน วีระกรพานิช  หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

2. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย 

3. นายบัณฑิต กาบไกรแกว 

4. นายเชยชม ประทุมมา 

5. นายอภิวัฒน คงอุดม 

6. นายอรนพ เนียมไทยสงค  

7. นางสาวกนิษฐา ประนม 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กลาวเปดประชุม และดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 1.1 ประธานแจงเพื่อทราบ 

 1.1.1 ท่ีประชุมหัวหนากลุมงาน 

  นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงตอทีป่ระชุมเรื่องการประชุมหัวหนากลุมงานเม่ือวันที่ 

23 มีนาคม 2555 ซ่ึงมีวาระดังน้ี 

  1.1.1.1 เรื่องการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานงวดที่ 1/2555 ซ่ึงทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร ได

ขอใหทุกคนลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานงวดดังกลาว แตทั้งน้ี คณะสถาปตยกรรมศาสตรอาจไดรับการเล่ือน

ขั้นเงินเดือนลาชากวาคณะอ่ืนเน่ืองจากมีการสงผลการประเมินไปมหาวิทยาลัยขอนแกนลาชา  

  1.1.1.2 เรื่องนโยบายการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเปน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) จะ

เล่ือนไปเปนป 2557 

 1.1.2 ท่ีประชุมอื่นๆ 

  ไมมีการประชุมอื่นในชวงท่ีผานมา 
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 1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2555 

  นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันชวงพัก

กลางวัน ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 ซ่ึงไดจัดสงใหกับบุคลากรกลุมงานทุกคนแลว และใหทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่

ไดรับมอบหมาย หากผูที่ปฏิบัติงานที่เคานเตอรใหบริการสวนลางมีธุระจําเปนที่ไมไดอยูที่เคานเตอร ตองแจงไปถึงบุคลากรคน

อ่ืนของกลุมงาน ทราบและมาปฏิบัติหนาที่แทน 

 1.1.4 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม Open House  

  ตามที่ไดมีการจัดการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการผลงานคณะสถาปตยกรรมศาสตร (Open 

House 2011) กลุมงานยุทธศาสตรซ่ึงมีหนาที่ในการสรุปแบบประเมินผลกิจกรรมไดสรุปผลการประเมินใหแลว ผลการ

ประเมินพบวาโดยภาพรวมแลวรูปแบบการจัดกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก กิจกรรมที่ไดรับการประเมินมากที่สุดคือการ

เสวนาโดย อ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร และมีขอเสนอแนะวาตองการใหมีรานขายอาหารมากกวาน้ี และตองการใหใชหอง

ประชุมที่ใหญกวาน้ีในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ดีควรจัดทุกป ในสวนน้ีมอบหมายให

นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงผลประเมินใหหลักสูตรตางๆ กลุมงานตางๆ ไดรับทราบผลการประเมิน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 1.2 เร่ืองบุคลากรกลุมงานฯ แจงเพื่อทราบ 

  1.2.1 นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย มีเรื่องแจงตอที่ประชุมฯ 2 เรื่อง ดังน้ี 

  1.2.1.1 สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงการเปดรับสมัครทุนกูยืมสําหรับบุตรตั้งแตวันที่ 

18 เมษายน เปนตนไป ซ่ึงสามารถดาวน โหลดแบบฟอรมการกู เ งินได จากเ ว็บไซตของสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  1.2.1.2 การจัดโครงการสานสัมพันธ KM ในครั้งตอไปมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 เปนการ

สอนการตําสมตํา โดยนายอรนพ เนียมไทยสงค และนอกจากน้ียังไดรับเชิญจากบุคลากรกลุมงานอ่ืนในการสอนการทําผัดซีอ๊ิว 

โดยนายอนุวัฒน กิจโกศล กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา และสอนการทําผัดหม่ีโคราช โดยนายสุรพล มุสิกะสาร กลุมงาน

คลังและทรัพยสิน  

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 และคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือ

วันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2555 

 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุมกลุม

งานฯ ดังน้ี 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ  
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มติ ที่ประชุมเห็นวารายงานการประชุมครั้งน้ียังไมเรียบรอย ดังน้ันนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ได

มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม ซ่ึงเปนผูจดบันทึกการประชุมในครั้งดังกลาวไปเรียบเรียงใหม และนําเขาที่ประชุมในครั้ง

หนา 

2.2 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2555 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งน้ีใหแกไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมใหถูกตองและเผยแพรในเว็บไซต

กลุมงานตอไป  

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 3.1 เว็บไซตกลุมงาน 

 ที่ประชุมกลุมงานฯ มีมติใหนางสาวกนิษฐา ประนม ซ่ึงมีหนาที่ในการดูแลเว็บไซตกลุมงาน ดังน้ี 

  3.1.1 ในสวนงานวิจัยใหเพิ่มแหลงทุนตางๆ ซ่ึงแยกเปนแหลงทุนภายใน ซ่ึงไดแกทุนสนับสนุนการวิจัยและ

บริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร และทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยลัยขอนแกน สวนแหลงทุนภายนอก ไดแก ทุน 

วช. ทุน สกว. และอ่ืนๆ 

  3.1.2 ในสวนฐานขอมูลงานบริการวิชาการ ใหเพิ่มฐานขอมูลชางพื้นบาน ซ่ึงผูรับผิดชอบการใหขอมูลคือ

นายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1 โครงการท่ีตองดําเนินการในเดือนเมษายน 2555 

  4.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร”  

  นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับกําหนดจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร” ขึ้นในวันที่ 18-19 เมษายน 

2555 ใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยจํานวน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ

สัมพันธเปนผูรับผิดชอบในการจัดงาน นอกจากน้ียังเปนผูเขารับการอบรมดวย รูปแบบกิจกรรมจะมีการบรรยายโดยผูที่มี

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย ซ่ึงเปนคณาจารยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามที่นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุม

งานฯ ไดปรึกษา กับ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ ในฐานะรองคณบดีฝายวิจัย จะเปนผูบรรยายในชวงแรก ซ่ึงจะบรรยาย

ภาพรวมดานงานวิจัยของคณะ สวนชวงที่สองจะเปนลักษณะการพูดคุยเก่ียวกับประสบการณดานการวิจัย และขอควรรูในการ

ทําวิจัยโดยวิทยากรทุกทาน สวนกิจกรรมในชวงบายจะเปนการฝกคิดหัวขอวิจัย โดยใหนักวิจัยที่เปนวิทยากรใหความคิดเห็น

และขอแนะนําตางๆ ตอหัวขอวิจัยน้ันๆ หัวหนากลุมงานฯ ในการเตรียมการเรื่องการจัดอบรม หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมาย

ใหบุคลากรกลุมงาน ดําเนินการดังน้ี 

 1. นางสาวกนิษฐา ประนม ดําเนินการในรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ี 
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   - สรุปขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยของคณะ และมอบหมายใหหาขอมูลรายชื่อวารสารที่รองรับการ

ตีพิมพบทความวิจัยสถาบัน  

   - ปรึกษากับรองคณบดีฝายวิจัย เรื่องการจัดหาพี่เล้ียงนักวิจัยสําหรับการวิจัยสถาบันของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

   - ขอยืมเงินจากทางคณะในการจัดกิจกรรม ซ่ึงหัวหนากลุมงานฯ ไดทําเรื่องขออนุมัติโครงการ

แลว ในการยืมเงินควรจะยืมเงินภายในวันที่ 12 เมษายน 2555  

   - จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมเพื่อแจกใหผูเขาอบรม โดยประสานงานเพื่อขอเอกสาร

ประกอบการบรรยายจากวิทยากรทุกทาน รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของที่จะตองแจงใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ ไดแก 

ขอมูลแหลงทุนสนับสนุนจากกองทุนตางๆ ทั้งของคณะ และของมหาวิทยาลัย แหลงตีพิมพเผยแพร พรอมกับเอกสารโครงการ 

แบบประเมิน ใหแยกออกเปนชุด เพื่อใหนายเชยชม ประทุมมา ผลิตเอกสารสําหรับผูเขาอบรมตอไป 

  2. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะสถาปตยกรรมศาสตรเขารวมกิจกรรมโดยการทําหนังสือแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ และแจงใหบุคลากรทุกคน

เตรียมหัวขอวิจัยที่ตนสนใจ และเตรียมคํากลาวรายงาน หนังสือเชิญคณบดเีพื่อเปนประธานในการเปดงานดวย 

  3. นายอรนพ เนียมไทยสงค จัดการเรื่องอาหารกลางวันและอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม 

  4. มอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ประสานงานดูแลเรื่องโสตทัศนูปกรณ 

และสถานทีจั่ดอบรม สวนหองประชุม นางสาวกนิษฐา ประนม ไดทําการจองหองประชุมไวแลว 

  4.1.2 โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลงาน     

  นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโครงการยอยที่ 3: 

ในหัวขอ การจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนางานสําหรับสายสนับสนุน ภายใตโครงการหลักโครงการบูรณาการเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรและผลงานของกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. โดยได

เรียนเชิญวิทยากรคือ นางกิตติมา จันทรสม ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ไดมอบหมายให นางพิมพชนก ศรีสุริยะ

มาตย ทําเรื่องยืมเงิน และประสานงานกับวิทยากร สําหรับเอกสารประกอบการบรรยาย การจัดรถรับสง จัดทํารางคํากลาวให 

นางอโนชา นนทคุปต เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนผูกลาวเปดการอบรม สวนหนาที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

สําหรับบุคลากรในกลุมงานใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดอบรมวิจัยสถาบันในวันที่ 18 เมษายน 2555 

  4.1.3 โครงการสานสัมพนัธกลุมงาน       

  นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหกิจกรรมเปนการสานสัมพันธ

ระหวางบุคลากรจริงๆ จึงไดประสานเพื่อเชิญบุคลากรกลุมงานอ่ืน คือ คุณอนุวัฒน กิจโกศล และ คุณสุระพล มุสิกะสาร เพื่อ

เปนวิทยากรสําหรับกิจกรรมสานสัมพันธ ครั้งตอไป ในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยรายการประกอบดวย ผัดซีอ๊ิว และผัดหม่ี

โคราช  

ท่ีประชุมรับทราบ และผูเกี่ยวของดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 4.2 การศึกษาดูงานของกลุมงาน        

  เปนโครงการยอยภายใตโครงการหลักโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลงานของกลุมงาน

พัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กําหนดการคือ 26-29 เมษายน 2555 สถานที่ที่จะไปดูงานคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร ในกําหนดการไปดูงานไดปรับเปล่ียนเวลาเพื่อความเหมาะสม พรอมน้ี ได

มอบหมายบุคลากรกลุมงานดําเนินการตามความเก่ียวของ เชน การประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาวใหบุคลากรในคณะได

รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งประสานงานกับกลุมงานอ่ืนๆ ที่จะตองปฏิบัติราชการแทนในชวงดังกลาว การปฏิบัติงานที่จําเปน

และเรงดวนใหแลวเสร็จกอนเดินทาง การประสานหนวยงานศึกษาดูงาน การเบิกจายงบประมาณ เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ  

ท่ีประชุมรับทราบ และผูเกี่ยวของดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 - 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 นางสาวกนิษฐา ประนม 

 จดบันทึกรายงานการประชุม 

 นางมณีรัตน วีระกรพานิช 

ตรวจทานรายงานการประชุม 

 

 

 

 


