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รายงานการประชุม 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

คร้ังท่ี 2/2555 

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 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 ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้ง ใน

วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 และวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี ้

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 มีเร่ืองแจ้งจากที่ประชุมดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมาฝึกงานท่ีกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 คน ส่วนอีก 1 คน จะไปฝึกงานที่

กลุ่มงานจัดการศึกษา ช่วงเวลาในการฝึกงานคือช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2555 ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ตอบรับ

นักศึกษาฝึกงานท้ังสองคนให้เข้าฝึกงานในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 

2. แจ้งเรื่องวันสถาปนาคณะ เดิมทีจะจัดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกลุ่มงานพัฒนากายภาพเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

ทั้งนี้ได้เลื่อนการจัดงานเป็นวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ก าหนดการในช่วงเช้าตั้งแต่ 6.00 – 8.30 น. สักการะบูชา ขอขมา 
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และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. พิธีบ าเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย 

และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นเป็นการเล่าเรื่อง

ความหลังครั้งเก่าในยุคบุกเบิกของการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งสองท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี และ รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร พิธีกรโดย 

อาจารย์วิทยากร ดวงแก้ว เวลา 13.30 – 16.00 น. บุคลากรร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ และคณบดีกล่าวขอบคุณ

และกล่าวปิดงานเวลา 16.00 – 16.15 น.  

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 มีเร่ืองแจ้งจากที่ประชุมดังนี้ 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ โดยเลขานุการคณะฯ ต้องการให้หัวหน้ากลุ่มงานน าเสนอ

ว่ามีการด าเนินงานในกลุ่มงานอย่างไร มีการมอบหมายงานอย่างไร  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2. จากท่ีประชุมอื่นๆ  

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มีเรื่องจากท่ีประชุมอื่นๆ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ดังนี้ 

 1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญสถาบันที่ท า MOU ร่วมกัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีกิจกรรมร่วมวันที่ 16-17 ก.พ. 

2555 มกีารตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเชิญอาจารย์จากสถาบันที่ท า 

MOU ดังกล่าว ซึ่งมีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน และอาจารย์จากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 4 ท่าน เข้าร่วมการตรวจวิทยานิพนธ์ โดยกลุ่มงานจัดการศึกษาจะเป็น

ผู้รับผิดชอบและด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 1.2 เรื่องแจ้งจากส านักงานอธิการบดี มีนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นหน่วยงานน าร่องใน

การปรับโครงสร้างหน่วยงานอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในการก้าวไปสู่สมาคม

อาเซียน จะมีศูนย์ ส านักงาน หน่วยงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งหลักๆ จะปรับโครงสร้างฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในส่วน

ของคณะต้องท าให้สอดคล้องเป็นลักษณะเดียวกัน ตามที่ เคยหารือกับคณบดี ได้มีการวางแผนการปรับโครงสร้างคณะ

เช่นเดียวกัน อาจจะมีการปรับหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลทั้งนักศึกษาไทย แยกกับ

ต่างประเทศ จะรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน และจะรองรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาสอนมากขึ้น 

 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับงวดที่ 2/2555 ซึ่งเริ่ม พฤศจิกายน 2554 – เมษายน 2555 ตามที่

เลขานุการคณะฯ ได้ประชุมไป มีการปรับแบบฟอร์ม เมื่อมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินของคณะ มีการปรับใหม่

อีกครั้ง ซึ่งได้แชร์ไว้ใน AR Master นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ท าข้อก าหนดการจ้างส่ง การเจ้าหน้าที่

คณะฯ ไปแล้ว ในส่วนสมรรถนะและพฤติกรรม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ก็ก าหนดให้สูงกว่าที่ก าหนด  
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 1.4 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของคณะฯ ตาม

โครงการ Open House ที่จะจัดขึ้นในวัน 22-25 ก.พ. 2555 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งคาดว่าน่าจะพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนมีนาคม 2555 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันช่วงพักกลางวัน 

ประจ าเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนแล้ว และให้ทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่ได้รับ

มอบหมาย หากผู้ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่วนล่างมีธุระจ าเป็นที่ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ ต้องแจ้งไปถึงบุคลากรคนอื่น

ของกลุ่มงาน ทราบและมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.2 เร่ืองบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพ่ือทราบ 

1.2.1 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้  

  1.2.1.1 การตรวจสอบพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมสิมโบราณ วัดบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

พบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งในส่วนน้ีนายอภิวัฒน์ คงอุดม จะเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้ง 

  1.2.1.2 งานเขียนแบบปรับปรุงห้องน้ าสตูดิโอ ขณะนี้ได้ท าการเขียนแบบแล้ว งานเขียนแบบช้ินที่ 2 เขียน

แบบส านักงานของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะย้ายส านักงานทั้งหมดมาอยู่อาคารเขียนแบบช้ัน 2 ประกอบไปด้วย

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ส่วนอาคารส านักงานส่วนของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมเดิมจะเป็นอาคารปฏิบัติการ

ทั้งหมด งานออกแบบอีกช้ินเป็นงานบริการวิชาการเขียนแบบปรับปรุงเนิร์สเซอรี่ หลังจากที่ไปคุยกับผู้ดูแลแล้ว แนวโน้ม

เกี่ยวกับข้อตกลงน่าจะไปในทางที่ดี นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้เริ่มท าการออกแบบแล้ว และจะส่งให้นายอภิวัฒน์ คงอุดมร่าง

แบบตามแผน โดยจะเข้าไปคุยเรื่องแบบร่างหลังจากนายอภิวัฒน์ คงอุดม ร่างแบบเสร็จ 

  1.2.1.3 เรื่องออกแบบปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะนี้อยู่

ระหว่างการรอการติดต่อกลับจากเจ้าอาวาสวัดบ้านหว้า ว่าจะด าเนินการอย่างไร 

 1.2.2 นายอภิวัฒน์ คงอุดม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 4 เรื่อง ดังนี้ 

  1.2.2.1 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมสิมโบราณ วัดบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตนและนาย

บัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้เดินทางไปดูสถานที่จริงแล้ว พบว่าอาคารมีขนาดใหญ่เกินไป ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถ

ปรับปรุงได้เนื่องจากเกินก าลัง ทางคณะฯ จึงจะขอยกเลิกการปรับปรุง และจะแจ้งไปทางวัดอีกครั้ง 

  1.2.2.2 มีโครงการออกแบบเนอร์สเซอรี่ ตามที่นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

  1.2.2.3 เรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงห้องน้ าคณะ ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพให้ช่วยปรับปรุงห้องน้ า

บริเวณห้องบรรยาย 1 ตนได้เขียนแบบแล้ว ขณะนี้รอให้นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ เป็นผู้ตรวจ

แบบให้ 
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 1.2.3 นายอรนพ เนียมไทยสงค์มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง ดังนี้ 

1.2.3.1 การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1) อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะท างานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ท าสัญญา

ออกแบบกับศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน ก.พ.54 – 6 ก.ย.54 งบประมาณ 

400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท

ถ้วน) 

  2) ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ และคณะท างานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ท าสัญญาออกแบบ

กับศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ก.พ.54 – 6 ก.ย.54 งบประมาณ 474,600 

บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 14,238 บาท (หนึ่งหมื่นสี่

พันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 

  3) ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ได้ออกแบบศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 95,000 

บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 2,850 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) 

  4) ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ได้ออกแบบออกแบบศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 

225,000 (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 6,750 บาท (หกพันเจ็ด

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  5) ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ได้ออกแบบห้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

  6) อ.สักการ ราษีสุทธิ์ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ อ.นิสรา อารุณี อ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ และ อ.สุกัญญา 

พรหมนารถ ได้ออกแบบอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 3,175,000 บาท (สามล้าน

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 95,250 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสอง

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  7) อ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ และ อ.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ  ได้ออกแบบปรับปรุ งภูมิทัศน์บึ งสีฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

  8) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ได้ออกแบบปรับปรุงสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 210,000 

บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาท

ถ้วน) 

  9) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ได้ออกแบบป้อมยามด้านหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ 29 ก.ค. 54 – 29 ส.ค. 54 งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว 

จ านวน 210 บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน) 
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  10)  อ .จันทนีย์  จิ รัณธนัฐ  ได้ออกแบบป้อมยามด้ านสีฐาน และด้ านศาลเจ้ าพ่อมอดินแดง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 29 ก.ย. 54 งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 280 บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

  11) อ.ขาม จาตุรงคกุล และ อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา ได้ออกแบบป้ายช่ือถนนและซอยในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 20 ส.ค.54 – 20 ต.ค. 54 งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

  12) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบพื้นที่ลอยกระทงบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา

ปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 27 ส.ค. 54 งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 

3 แล้ว จ านวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

  13) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบอาคารส านักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา

ปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 26 ต.ค. 54 งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะ

ร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

  14) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ อ.สุกัญญา พรหมนารถ อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ และ ผศ.สิทธา กองสาสนะ ได้

ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนรอบชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น-โนนม่วง ปีที่ 1/2554 ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ก.ย.54 – 

29 ก.พ. 55 งบประมาณ 160,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว 

จ านวน 4,821 บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

  15) อ.ธันฐกรณ์ พงษ์พิมล ได้ออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลโนนสัง งบประมาณ 375,000 บาท (สาม

แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 11,250 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน) 

  16) อ.นรากร พุทธโฆษ์  ได้ออกแบบอาคารและภูมิสถาปัตยกรรมที่ท าการองค์กรนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ก.ย.54-13 ม.ค. 55 งบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

บาท) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนิน

โครงการ 

  17) อ.นรากร พุทธโฆษ์ ได้ออกแบบอาคารส านักงานอธิการบดี 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา

ปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ก.ย.54 – 14 พ.ย.55 งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุง

คณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  18) อ.อรรถ ชมาฤกษ์ อ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ได้ออกแบบก่อสร้างอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะแล้ว จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

  19) ผศ.สิทธา กองสาสนะ ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร และ อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบศูนย์เรียนรู้

วิจัยคณิตศาสตร์ ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 ก.ค.54-10 ต.ค.54 งบประมาณ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

และได้ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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  20) อ.ดร.จันทนีย์ จิรัญธนัฐ ได้ออกแบบตกแต่งห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ได้

ส่งเงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  21) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบปรับปรุงถนนสาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1 (ช่วงประตูสีฐานถึงวง

เวียนสนามกิฬากลาง) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

  22) ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 4 ท่าน ได้ออกแบบ

อาคารเรียนรวมนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่

ระหว่างด าเนินโครงการ 

  23) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ และ อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร ได้ออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่ง

เงินเป็นค่าบ ารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  24) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบหลังคาโชล่าเซลล์ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

  25) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบวงเวียนหน้าส านักงานอธิการบดี งบประมาณ 280,000 บาท (สอง

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

  26) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 3 ได้ออกแบบ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

  1.2.3.2 โครงการชุมชนโนนม่วง โดย อ.ดร.จันทนีย์ จิรันธนัฐ เป็นหัวหน้าโครงการนั้น จะด าเนินโครงการ

เสร็จสิ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดย อ.ดร.จันทนีย์ จิรันธนัฐ มอบหมายให้เชิญ ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ รศ.ดร.

อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปชมการน าเสนอโครงการที่จะจัดขึ้นท่ีวัดบ้านโนนม่วง 

  1.2.3.3 ทางศูนย์บริการวิชาการแจ้งว่าได้โอนเงินค่าสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ งบประมาณปี 

2555 จ านวน 3 โครงการ โครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  1.2.3.4 ได้คิดภาระงานอาจารย์ โดยแยกฐานข้อมูลเป็นประเภทข้าราชการ และพนักงาน ตามที่ได้รับ

มอบหมายแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้การเจ้าหน้าที่คณะไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 มีอาจารย์บางท่านส่งข้อมูลมาเพิ่ม 

และได้แก้ไขพร้อมส่งข้อมูลที่แก้ไขให้การเจ้าหน้าที่คณะแล้วเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 

  1.2.3.5 ขณะนี้ตนก าลังก าลังด าเนินการร่าง MOU หลังจากที่ตนและนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้เข้า

ประชุมที่เทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลจ านวน 2 โรงเรียน โดยจะออกแบบให้คล้ายกับ โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ที่

เป็นโรงเรียนดีเด่นในด้านการเรียนการสอน  

1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง ดังนี้ 

 1.2.4.1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ตนได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการตรวจเยี่ยม พบปะ 

(Site visit) นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการซักซ้อม ท าความเข้าใจ และกล่าวถึงปัญหา

เกี่ยวกับความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในปีท่ีผ่านมา ปีน้ีจึงมอบหมายให้เครือข่ายวิจัยแต่ละคณะได้ประสานงานกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และพี่เลี้ยงโครงการวิจัยเอง ขณะนี้ ได้ด าเนินการประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าท าการตรวจ
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เยี่ยมแล้ว ก าหนดวันตรวจเยี่ยมคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาตรวจเยี่ยมนักวิจัยใหม่คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวน 2 ท่านคือ รศ.ศุภชัย ศุภชัย ปทุมนากุล และ รศ.เสรี วงส์พิเชษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้

ตนได้จองห้องประชุม 1111 ไวแ้ล้วเพื่อรับรองและไว้ส าหรับนักวิจัยใช้น าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

 1.2.4.2 ตามที่ตนได้รับมอบหมายใหค้ิดภาระงานอาจารย์ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประจ างวดการ

ประเมินท่ี 1/2555 ตนได้ด าเนินการคิดภาระงานและส่งข้อมูลใหน้างกาญจนา จันทรสมบัติ การเจ้าหน้าที่คณะไปแล้วเมื่อวันท่ี 

31 มกราคม 2555 

 1.2.4.3 ขณะนี้ตนได้รับโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ที่ยื่นขอทุนวิจัยวิจัยส าหรับนักศึกษา ตาม

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 33/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนและการใช้จ่ายเงิน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 7 (7.1.2) มี

โครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ท่ียื่นขอทุนจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  

 1) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ นายภานุวัฒน์ ประจุดทะเน หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 2) โครงการวิจัย เรื่อง "การประเมินคุณภาพที่อยู่อาศัยในการด าเนินโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา 

โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลอุดรธานี" โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ นายพงษ์เทพ จันหีบ หลักสูตรการวางแผนภาค

และเมืองมหาบัณฑิต งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 3) โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าในชุมชนการศึกษา : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม และ นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง

มหาบัณฑิต งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 4) โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแสงธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในอาคารพักอาศัย

ประเภททางเดินกลาง (Double Loaded Corridor) ในขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และ นางสาวพัชริยา   

ชินฮาต หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร งบประมาณที่ขอ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 ทั้งนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม น าข้อเสนอ

โครงการวิจัยทั้ง 4 ชุดนี้เข้าท่ีประชุมกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในครั้ง

ต่อไป 

 1.2.4.4 ในปี 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปท้ังสิ้นจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการวิจัย เรื่อง “เปลือกอาคารส าเร็จรูปประหยัดพลังงานส าหรับอาคารในประเทศไทย ต่อยอด

องค์ความรู้บ้านประหยัดพลังงาน” โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยประเภท

โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2555 งบประมาณที่ขอ

จ านวน 1,047,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับอนุมัติทุนแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการส่ง

เอกสารประกอบการท าสัญญารับทุน 
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 2) โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือส าหรับการซักด้วยเครื่องกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

หนองบัวแดง โดย อ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยประเภทโครงการ 2-V Research 

Program: โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจ าปี 2555 งบประมาณที่ขอจ านวน 

833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติทุนในการท าวิจัยจ านวน 633,000 บาท (หกแสนสามหมื่น

สามพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเอกสารประกอบการท าสัญญารับทุน 

 1.2.4.5 ตามที่นายสิริวุฒิ รสหอม ได้จัดท าโครงการวิจัยสถาบันและการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 เรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการฝึกงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแล้วจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

และได้ท าสัญญารับทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุมกลุ่ม

งานฯ ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2555 และมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว  

มต ิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ในเว็บไซต์

กลุ่มงานต่อไป 

 

วาระที่ 3 สืบเนื่อง 

3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน 

นางสาวกนิษฐา ประนม ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงาน ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานฯ ดังนี ้

3.1.1 ได้ประสานงานขอสิทธ์ิการเข้าถึงจากผู้ดูแลระบบในการเป็นผู้จัดการเว็บไซต์ในระดับลึกแล้ว และจากนี้จะได้

ท าการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

3.1.2 ได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์กลุ่มงานฯ โดยศึกษาจากเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ ที่น่าสนใจแล้วน ามาปรับปรุง ทั้ง

รูปแบบ และสีสันให้มีความสวยงาม น่าสนใจ 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานกลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 -  การท าแบบสอบถามความพึงพอใจ นางสาวกนิษฐา ประนม ได้ส่งให้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้า

กลุ่มงานฯ แล้ว โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้บุคลากรกลุ่มงานช่วยออกความเห็นว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรบ้าง หาก    

นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม ไปบริการงานออกแบบที่ใด ก็ให้น าแบบสอบถามไปด้วย รวมถึงบุคลากร

ทุกคนหากได้ให้บริการแก่บุคลากรในคณะท่านใดแล้ว ก็ให้น าแบบสอบถามใหผู้้ใช้บริการประเมินให้ด้วย และได้มอบหมายให้

นางสาวกนิษฐา ประนม น าแบบสอบถามมาท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
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 -  โครงการบูรณาการ สานสัมพันธ์ (KM) ได้ด าเนินการไปแล้ว  

 - นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้ทุกคนไปเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

ตามแบบมอบหมายงาน โดยวางแผนว่าจะด าเนินงานของตนเองช่วงใด และให้มกีารรายงานความก้าวหน้า 

 -  โครงการ KM ของกลุ่มงานฯ ที่ผ่านมาได้มีการท าบัวลอย และย าแล้ว ส่วนการท าข้าวเกรียบปากหม้อได้

ยกเลิกไป ในครั้งต่อไปจะสาธิตการท าวุ้นมะพร้าวกับวุ้นกรอบรวมกัน ซึ่งจะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2555 

 -  โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มงาน จะก าหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ในส่วนภาพรวมการดูงาน 

อาจจะดูพร้อมกันกับกลุ่มงานอ่ืน ซึ่งนางวาสนา ร าเพยพล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา จะติดต่อ บริษัท ฟินิกซ์ ฟัลพ แอนด์ 

เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น ไว้  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ น าเสื้อกลุ่มงานฯ มาแจกให้บุคลากรทุกคน คนละ 2 ตัว เป็นสีครีมและสีน้ าตาล 

ส าหรับใส่วันจันทร์กับวันพุธ ที่ประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่า เสื้อสีครีมให้ใส่วันจันทร์ ส่วนเสื้อสีน้ าตาลให้ใส่ในวันพุธ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 

 นางมณีรตัน์ วีระกรพานิช 

ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


