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หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เริ่มประชุม เวลา เวลา 09.00 น.
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สรุปสาระจากการประชุม และอบรมตางๆ
1.1.2 การประชุมหัวหนากลุมงาน
กลุมงานพัฒนากายภาพ มีกําหนดเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการกายภาพและสิ่งแวดลอม ระหวาง
วันที่ 1-3 เมษายน 2553 ณ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ไดขอความอนุเคราะหจากกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธใหชวยแทนงานในชวงดังกลาว โดยการเปด-ปด อาคาร และจะใหกุญแจเพื่อใชในการเปด-ปดอาคาร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนายอภิวัฒน คงอุดม เปดอาคารในตอนเชา นาย
อรนพ เนียมไทยสงค รับผิดชอบการปดอาคารในตอนเลิกงาน สวนกุญแจหองอื่นๆ เชน หองรับรอง หอง
คณบดี มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย เปนผูดูแลเรื่องการเปด-ปด
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 โควตาสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
ในกลุมขาราชการสายสนับสนุนและสายผูสอนมีโควตาสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น
คณะกรรมการประจํ า คณะจึ ง ให นํ าข อ มู ล การใช เ ศษโควตา ในงวดที่ 1 ของ 5 ป ง บประมาณที่ ผ า นมามา
ประกอบการพิจารณาวาสมควรจัดสรรโควตาที่เหลือในงวดนี้ใหแกกลุมบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายผูสอน
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ปรากฏวาในงวดที่ 1 ของ 5 ปงบประมาณที่ผานมา บุคลากรสายผูสอนมีเศษโควตาสะสมสําหรับ 1 คน ฉะนั้น
ในงวดนี้ คณะกรรมการประจําคณะจึงเห็นชอบจัดสรรโควตาใหแกกลุมบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม 1 คน โดยผู
ไดรับการเสนอชื่อซึ่งพิจารณาจากคะแนน ไดแก นายสุระพล มุสิกะสาร กลุมงานคลังและทรัพยสิน
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 เรื่องการใชโทรศัพทมือถือ เนื่องจากทางคณะฯ พบวามีรายจายคาโทรศัพทมือถือของกลุมงาน
ตางๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม และแมวาในการสงหลักฐานเพื่อเบิกจายคาโทรศัพทมือถือ ทางคณะไมจําเปนตองแนบ
หลักฐานคํารองขอใชโทรศัพทของบุคลากรแนบไปดวย แตทางมหาวิทยาลัยเคยมีหนังสือเวียนแจงใหคณะ/
หนวยงาน ตองมีหลักฐานการใชโทรศัพทเก็บไวที่คณะ ใหงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสามารถเขา
ตรวจสอบได ดังนั้น จึงขอใหทุกกลุมงานจัดระบบการกํากับดูแลการใชโทรศัพทมือถือ ใหใชเมื่อจําเปนตองใช
ในราชการของคณะเทานั้น และควรเลือกใชโปรโมชั่นที่ประหยัดคาใชจาย ทั้งนี้ ในการสงเอกสารเพื่อเบิก
จายเงินคาโทรศัพทดังกลาว ใหหัวหนากลุมงานแนบเอกสารรายการหมายเลขโทรศัพทที่โทรออกทั้งหมด และ
ลงชื่อรับรองในเอกสารดังกลาววาเปนรายการที่ใชติดตอในราชการดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2553
การแจงผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2553 จากการเจาหนาที่ของคณะฯ วาแตละคน
มีคะแนนอยูในระดับใด ปญหาคือหลายคนใหความเห็นวาไมอยากใหเปนการเปรียบเทียบกับคนอื่นวาอยูใน
ระดับใด อาจจะเปนการทําใหเกิดความไมสบายใจตอผูที่ถูกประเมิน ซึ่งกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจะนํา
เรื่องนี้ไปเสนอตอที่ประชุมคณะอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.3 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) เรื่อ ง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในหน า 4 ซึ่ ง ทุ ก คนในกลุ ม งานเกี่ ย วข อ งกั บ
หลักเกณฑเหลานี้ สําหรับแบบประเมินจะอยูดานหลังวาระที่ 1.3 เมื่อไดขอสรุปเรื่องแบบประเมินจะแจงให
ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเสนอมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน คือโครงการระบบเวียนหนังสือ จะสอดคลองกับการดําเนินการใน
วาระ 3.2 และ 4.2 จะมีการนําเสนอการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2553 เริ่มจากที่คณะ
จากนั้นมหาวิทยาลัยจะนําไปตอยอด
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 ตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนเมษายน 2553
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นางมณี รั ต น วี ร ะกรพานิ ช หั ว หน า กลุ ม งานฯ ได แ จ ง ตารางการปฏิ บั ติ ง านช ว งพั ก กลางวั น
ประจําเดือนเมษายน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ยังเสนอวาอยากใหทุกคนชวยกัน
ผลัดเวรกันในการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน และควรมีน้ําใจตอบุคลากรในกลุมงานคนอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระแจงเพื่อทราบจากบุคลากรในกลุมงาน
นางมณี รั ต น วี ร ะกรพานิ ช หั ว หน า กลุ ม งานฯ แจ ง ว า จะมี กํ า หนดจั ด งานเสวนาวิ ช าการและ
นิทรรศการบานเคหะชนบทในภาคอีสานตอนบน ระหวางวันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 – วันอาทิตยที่ 28
มีนาคม 2553 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงฝากประชาสัมพันธถึงอาจารยและ
ผูสนใจเขารวมงาน ซึ่งงานเริ่มเวลา 8.00 น. สถานที่จัดงานบริเวณหองประชุมใหญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ในชวงเชาจะมีประชุมและเสวนาวิชาการ สวนในชวงบายจะเปนการทํา Workshop และประชาพิจารณ
นางพิมพชนก ศรีสุริยมาตย แจงวา ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และวันที่ 5 เมษายน 2553 จะมีนักเรียน
จากสถาบันกวดวิชาในจังหวัดขอนแกน 2 สถาบันเขาเยี่ยมชมคณะ โดยวันที่ 1 เมษายน 2553 จะมีผูเยี่ยมชม
จากสถาบันกวดวิชา T-REX สวนวันที่ 5 เมษายน 2553 จะมีผูเยี่ยมชมจากสถาบันกวดวิชา U-Brain
นายอภิวัฒน คงอุดม แจงวาวันที่ 14 และ 27 มีนาคม 2553 ไดเขาอบรมที่สํานักบริหารการวิจัย
เกี่ยวกับการใชฐานขอมูลการวิจัย การบันทึกขอมูลโดย RPN การเขียนขาวประชาสัมพันธ และการใชชองทาง
ประชาสัมพันธ หากผูใดสนใจ สามารถขอถายเอกสารการอบรมจากตนได
นายอรนพ เนียมไทยสงค แจงวาไดรับเอกสารจากการเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสาร
บรรณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมบุษราคัม หากผูใดสนใจ สามารถขอถายเอกสารการอบรมจากตนได
นายบัณฑิต กาบไกรแกว แจงวาโครงการ............จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2554 ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาเปดงานในเดือนพฤษภาคม 2554
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ใหแกไขไฟลที่ถูกตองที่ผานการรับรองแลวลงเว็บไซตกลุม
งานดวย
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการบริการผานระบบเครือขาย
นายเชยชม ประทุมมาแจงวาระบบการเวียนหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและ
ในสวนของคณะ สําหรับในสวนของคณะ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาไดพัฒนาระบบการเวียนหนังสือแบบ
ใหม คือการเวียนหนังสือโดยการใชโปรแกรม Mozilla Thunderbird โดยไดมีการอบรมการใชโปรแกรมในวัน
อังคารที่ 23 มีนาคม 2553 ในขั้นแรกระบบยังมีปญหา ตองใหเจาหนาที่แกไขและพัฒนาตอไป โปรแกรม
Mozilla Thunderbird คลายกับการใชระบบเวียนหนังสือทางอีเมลของมหาวิทยาลัย ทางกลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาตองการผลักดันใหใชกันทั้งคณะ เนื่องจากระบบการสงอีเมลของมหาวิทยาลัยเกิดขัดของบอยครั้ง
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จึงมาการนําระบบนี้มาใชทดแทน วัตถุประสงคในการอบรมการใชโปรแกรม Mozilla Thunderbird คือปองกัน
การเกิดปญหาการสงหรือเวียนหนังสือลมเหลวเมื่อระบบอีเมลมหาวิทยาลัยขัดของ
นายเชยชม ประทุมมา ไดแจงตอที่ประชุม ถึงการเขารวมอบรมกับทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานสารบรรณ แทนนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ วาศูนยรับ-สงหนังสือสวนกลางจะ
มีการไปรับหนังสือตามคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย คือจะดําเนินการคลายกับระบบไปรษณีย คือจะมีการไปสง
เอกสารตามจุดตางๆ
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกลุมงาน
สืบเนื่องจากการประชุมกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 ซึ่ง
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ อยากใหบุคลากรในกลุมงานทุกคนสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการ
ดานสารบรรณจากบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกคน ไดแก คณาจารย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
สนับสนุน และนักศึกษา วาการใหบริการดานสารบรรณเปนอยางไร มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงบาง ตองการให
ผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเปนขอๆ ไมใชการทําแบบสอบถาม ซึ่งรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นจะเขียน
ใสกระดาษหรือสงทางอีเมลก็ได เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นจากกลุมงานอื่นซึ่งจะนํามา
ปรับปรุงบริการดานสารบรรณตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การนําขอมูลกลุมงานเขาฐานขอมูล Website คณะ
นางสาวกนิษฐา ประนมไดนําขอมูลบางสวนลงบนเว็บไซตของกลุมงาน ซึ่งขอมูลที่นํามาลงไดแก
3.1.1 แบบฟอรมตางๆ เชน ใบนําสงสิ่งของสงทางไปรษณียโดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบนําสง
สิ่งของสงทางไปรษณียโดยชําระคาบริการเปนสินเชื่อ ซึ่งกลุมงานตางๆ สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตได
และดําเนินการตามระเบียบการสงสิ่งของทางไปรษณียที่ทางคณะฯ กําหนดได
3.1.2 สถิติตางๆ ไดแก
- ทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกล (ราชการ) หมายเลข (043) 362047 ประจําหนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- สรุปรายงานการใชคาไปรษณียของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
- สรุปรายงานการใชคาโทรศัพท-โทรสารสายตรงของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตารางสรุปยอดถายเอกสาร แยกตามหลักสูตร ประจําเดือน
- สถิติแสดงยอดการถายเอกสาร ระยะเวลา 6 เดือน
3.1.3 เอกสารที่ไดเขารับการอบรม ซึ่งมีประโยชนสําหรับผูที่สนใจ ไมใชเพียงบุคลากรในกลุมงาน
เทานั้น
สวนเว็บไซตวิจัย นางสาวกนิษฐา ประนม จะนําขอมูลใสในเว็บไซตวิจัย ดังนี้
- สรุปบทความที่สงมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปที่
8 /2552
- ขอแนะนําในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ
- ไฟล PDF ของวารสารปยอนหลัง
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นอกจากนี้นางสาวกนิษฐา ประนม ยังไดสอบถามจากบุคลากรในกลุมงานวาหากมีขอมูลใดที่นาสนใจ
หรือสมควรนํามาเผยแพรในเว็บไซตกลุมงานขอใหแจงได
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม นําขอมูลมาใสให
ครบถวน และใหนําขอมูลมาใสในเว็บไซตตามภาระงาน
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2553
กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบโครงการตางๆ เชน โครงการ Lecture Series,
MOU Follow Up และโครงการพัฒนาทองถิ่นและเมือง เปนตน โครงการเหลานี้มีการดําเนินการถึงขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้
3.4.1 โครงการพัฒนาชุมชนรถไฟ ซึ่งรับผิดชอบโดย ผศ.วารุณี หวัง รองคณบดีฝายวิจัย ไดมีการลง
พื้นที่วันที่ 3 มีนาคม เวลา 14.30-16.00 น. การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลรอบเมืองทั้ง 2 ชุมชน มีทั้งสิ้น 49
ครัวเรือน ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
3.4.2 โครงการ Vernadoc กําลังอยูระหวางการดําเนินการ
3.4.3 โครงการทาสีรวมกับสีโจตัน ซึ่ง อ.ธันฐกรณ พงศพิมล เปนผูรับผิดชอบโครงการ ไดรับทุน
สนับสนุน 3,000 บาท
3.4.4 โครงการ Open House ดําเนินการบางสวนแลว และมีกําหนดการประชาสัมพันธในเดือน
เมษายน 2553
3.4.5 โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรองคณบดีฝายวิจัยซึ่งยังไมดําเนินการ ไดแก โครงการจัดตั้งกลุม
วิจัยเฉพาะทาง นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหนางสาวกนิษฐา ประนม หาขอมูล
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทางวาตองทําอยางไรบาง สามารถหาขอมูลสนับสนุนไดจากโครงการตางๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จากนั้นใหหารือกับอาจารยชูพงษ ทองคําสมุทร เนื่องจากอาจารยมีความสนใจที่จะ
จัดทําโครงการดังกลาว เมื่อไดขอมูลแลวใหแจงกับอาจารย จากนั้นใหอาจารยเขียนโครงการเพื่อนําเสนอ
3.4.6 โครงการวิจัย วิชาการของคณะ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวา สิ่งที่
นางสาวกนิษฐา ประนม ตองทําคือ ตองดําเนินการปดเลมวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรป 2552
ใหแลวเสร็จ และตองวางแผนทําวารสารประจําปถัดไป ตองกําหนดวาจะตองมีบทความตีพิมพในวารสารกี่เรื่อง
เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหประชาสัมพันธไปยังคณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะและ
หน ว ยงานต า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ด ว ย นอกจากนี้ ใ ห ป ระชาสั ม พั น ธ เ ชิ ญ ชวนให ผู ที่ ส นใจส ง
บทความเพื่อลงตีพิมพ เนื่องจากวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเขาสูฐานขอมูลดัชนีอางอิง
วารสารไทย (TCI) แลว
3.4.7 การใชประโยชนจากงานวิจัย เรื่องของรองคณบดีฝายวิจัยจะนําไปหารือกับหัวหนาสายวิชา
เนื่องจากตองทําแผนการสอน
3.4.8 โครงการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายให
นางสาวกนิษฐา ประนม ดูจากฐานขอมูลวิจัยจากนางสํารวย ภูเงิน วาบทความเรื่องเกี่ยวกับ “ฮวงจุย” ของ
อาจารยชูพงษ ทองคําสมุทร เขาเกณฑหรือไม
3.4.9 โครงการ Lecture Series ในสวนของ Series C กําหนดใหแตละกลุมงานตองทํา KM อยางนอย
กลุมงานละ 1 เรื่อง กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธจะทํา KM เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
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3.4.10 โครงการ E-Document
- โครงการที่ น ายบั ณ ฑิ ต กาบไกรแก ว รั บ ผิ ด ชอบอยู ได ส ง ให น างอโนชา นนทคุ ป ต
เลขานุการคณะฯ แลว
- การจัดเก็บเอกสาร
- E-Service เปนการตอยอดระบบการเวียนหนังสือ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการวิจัยสถาบันของกลุมงาน
………………มีทั้งสิ้น 42 เลม
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2553
……………………………..
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุมงานฯ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ
เนียมไทยสงค ทําหนาที่สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุมงาน ซึ่งไดไปศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย
และเทศบาลนครอุดรธานี โดยใหแบงกันรับผิดชอบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต
กิจกรรมประเพณีสงกรานตของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเลื่อนกําหนดจัดงานจากเดิมวันที่ 9
เมษายน 2553 เปนวันที่ 5 เมษายน 2553 นางสํารวย ภูเงิน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมวันสงกรานตของคณะ
แจงงบประมาณจากทางคณะ จํานวน 3,500 บาท และไดจากการสมทบทุนจากบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จํานวน 5,520 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,020 บาท ซึ่งจะไดนําไปใชจายในการจัดกิจกรรมตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวา วันที่ 29 มีนาคม 2553 จะมีการนัดหารือกัน
เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม
นางมณีรัตน วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม

