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หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เริ่มประชุม เวลา เวลา 13.00 น.
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เดิ ม ที ก ลุ ม งานพั ฒ นาวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ ได มี กํ า หนดจั ด ประชุ ม กลุ ม งานขึ้ น ในวั น ที่ 2
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งนี้ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาไดดําเนินการจัดสัมมนาตาม
โครงการสงเสริมจรรยาบรรณในวันและเวลาเดียวกัน อางถึงคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 30/2553 ให
บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรเขารวมสัมมนาในโครงการดังกลาว ดังนั้นจึงเลื่อนการประชุมกลุมงานฯ
ไปเปนวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. แทน
วาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1.1 จากที่ประชุมหัวหนากลุมงาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เนื่องจากหัวหนากลุมงานแตละ
กลุมงานมีเวลาวางไมตรงกัน จึงไดเลื่อนการประชุม มีทั้งสิ้น 11 วาระ ดังนี้
1.1.1.1 บทบาทและสถานภาพของผูบริหาร นอกเหนือจากคณะบดี คือหัวหนาสายวิชา บทบาทไม
ชัดเจนวาขึ้นอยูกับรองคณบดีฝายใดหรือไม จึงมีขอสรุปวาใหรองคณบดีฝายบริหารจัดทํา Flow chart
กําหนดขอบเขตหนาที่ของหัวหนาสายวิชาใหชัดเจน รองคณบดีฝายบริหารแจงวาอยูในระหวางดําเนินการ
และจะประกาศใหเปนโครงสรางใหทราบในภายหลัง
- ในที่ประชุมหัวหนากลุมงานหารือกันวาในคณะฯ มีคณะกรรมการระดับคณะแลว 3 ชุด
ได แ ก คณะกรรมการฝ า ยวางแผน คณะกรรมการฝ า ยบริ ห าร และกรรมการฝ า ยวิ ช าการ ควรจะมี
คณะกรรมการระดับคณะอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการฝาย
วิเทศสัมพันธ

1.1.1.2 การดูแลเรื่องการเชารถ มีการเวียนหนังสือเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ของศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (E-Saan software Park) จน
เกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิต จึงไดมีการกําชับใหระมัดระวังในการเลือกเชารถมากขึ้น ตองเลือก
บริษัทรถเชาที่ไวใจได คนขับขับขี่อยางปลอดภัย มีมาตรฐาน พักผอนอยางเพียงพอ มีประกันอุบัติเหตุ
หรือไม และกลุมงานควรมีงบประมาณที่ใชในการประกันอุบัติเหตุดวย
1.1.1.3 ที่ป ระชุม หัวหนากลุ มงานแจง วา อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานหลัก สูต ร
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID) ไดแจงความประสงคลาออกจากการเปนประธานหลักสูตร โดย ผศ.
สุรกานต รวยสูงเนิน ดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรแทน มีผลบังคับใชตั้งแต 6 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
1.1.1.4 การดําเนินการตามโครงการวางแผนตามยุทธศาสตรคณะ Lecture Series C ตามที่กลุม
งานตางๆ ไดเสนอโครงการไป มี 2 กลุมงานที่ไมไดเสนอโครงการ ไดแก กลุมงานคลังและทรัพยสิน และ
กลุมงานจัดการศึกษา สวนโครงการที่กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอ คือ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน (English for daily life) และโครงการสุขภาพปลอดภัย (Healthy Safe)
ตอที่ประชุมหัวหนากลุมงาน มีหลายกลุมงานเห็นดวยกับโครงการของกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ใหความสําคัญกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
อยางนอยเห็นวาบุคลากรควรมีความรูความเขาใจในคําศัพทเบื้องตน และสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันได จึงไดมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม ติดตอกับศูนยภาษา California
และจัดตารางเรียนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรวันละ 1 ชั่วโมง ถาเรียนครบ 16 ชั่วโมง ถือวาจบ 1 คอรส
ดังนั้นจึงมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม หาขอมูลและประสานงานเรื่องดังกลาว
- การปรับแผนและงบประมาณของสํานักงานคณบดี มีโครงการเปนของสวนกลาง มีหลายโครงการ
ที่ยังไมไดดําเนินการ โครงการดานกายภาพใชงบประมาณเปนจํานวนมาก คณะฯ จึงตองตัดสวนที่ไมจําเปน
บางสวนออก และตัดงบประมาณสนับสนุนโครงการที่จําเปนมากกวา
1.1.1.5 การขอกรอบตํ า แหน ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย นายอนุ วั ฒ น กิ จ โกศล หั ว หน า กลุ ม งาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เสนอวาไดขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยกับทางมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 9
อัตรา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 5 อัตรา ซึ่งจะปรับจากพนักงานเงินรายได
ตามตําแหนงที่มีอยูแลว การคัดเลือกใชวิธีสอบคัดเลือกเชนเดียวกับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย สวนการ
ปรับอัตราจากลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได จะพิจารณาจากบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป เดิมทีไมไดขออัตราในตําแหนงของนายอภิวัฒน คงอุดม เนื่องจากไมทราบวานายอภิวัฒน คงอุดม
มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงกับนายอนุวัฒน กิจโกศล หัวหนา
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
1.1.1.6 ระบบการประเมินการประกันคุณภาพแบบใหม ECPE จะมีลักษณะคลายกับระบบ แบบ
แสดงภาระงาน (PD)CA แตจะเนนดานการศึกษาเปนหลัก ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินการประกันคุณภาพแบบใหมอีกครั้ง
1.1.1.7 การอบรมจรรยาบรรณ ผูแทนคณะฯ มีรองคณบดีฝายบริหารและเลขานุการคณะ ไปประชุม
เพื่อรับทราบนโยบาย ทั้งนี้ไดดําเนินการหลายสวน ใหมีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม
เมื่อไดหัวขอจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรในคณะฯ ก็จะเขาสูการติดตามผล ใหรางวัลสําหรับผูปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ และบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

1.1.1.8 การยืมเงินทดรองจาย กําหนดหลักเกณฑและสงเงินยืมเปนหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติเขางวด
ถาบุคลากรยืมเงินแลวไมคืนเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินอีก อาจมีบทลงโทษ
โดยการตัดเงินเดือน หรือไมเลื่อนขั้นเงินเดือน ยกเวนโครงการตอเนื่องที่ดําเนินการยังไมสิ้นสุด
1.1.1.9 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ กําหนดวาใหบุคลากรกลุมงานทุกคนรายงาน
ผลการดําเนินงานของตนเองเปนประจําทุกเดือน ใหจัดทําเปนรูปเลม มีหลักฐานประกอบ มีบทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร โครงการอบรมวิจัยสถาบันที่นางสาวกนิษฐา ประนม รับหนาที่เปนเจาภาพในการจัดอบรมก็เชนกัน
ใหทําสรุปเปนรูปเลม สามารถดูตัวอยางไดจากสรุปรายงานโครงการตางๆ ที่นางสํารวย ภูเงิน ไดจัดทําเปน
รูปเลมเพื่อรายงานตอผูบังคับบัญชา
1.1.1.10 การจัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ 2553 รองคณบดีฝายบริหารและคณะกรรมการคณะ
พิจารณาไดจัดสรรครุภัณฑเปน 2 สวน ไดแก 1. คอมพิวเตอร ซึ่งพิจารณาจากความจําเปนและงบประมาณ
ที่ใช นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงกับที่ประชุมวาจะมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนรวม
เก็บไวที่นายอานนท เคาสิม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา สวนกลุมงาน
พัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ จะได external harddisk ไวใชในกลุมงาน และไดรับเครื่องถายเอกสาร
(Copy Print) เครื่องใหม แทนที่เครื่องเกาซึ่งชํารุดไปแลว นอกจากนี้ยังไดรับตูเก็บเอกสารอีกจํานวน 2 ตู
เพื่อใชเก็บเอกสารภายในกลุมงาน
1.1.1.11 การหมุนเวียนหรือยายบุคลากร งานนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเชิญเลขานุการ
คณะตางๆ รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ มีความเห็นที่หลากหลาย แตมีสวนที่
เห็นตรงกันคือ มีความยุงยากในการเลื่อนตําแหนง สําหรับที่มีความกาวหนาควรจะสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ตําแหนงที่คลายกัน ตองมีการยอมรับทั้งตัวผูปฏิบัติเองและผูบังคับบัญชา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุมอื่นๆ
1.1.2.1 การเขารวมการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส บุคลากรกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธไดเขารวมอบรมจํานวน 7 คน เนื่องจากนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มีความเห็นวา
บุคลากรกลุมงานควรมีความรูในเรื่องการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระบบใหม เมื่อระบบเสถียรแลว
ควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเรื่องการใชโปรแกรมกันอีกครั้ง
1.1.2.2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ และนางสาว
กนิษฐา ประนม ไดเขารวมการอบรมการใชโปรแกรมฐานขอมูลวิเทศสัมพันธ ขณะนี้ระบบยังอยูระหวางการ
ปรับปรุงและรับฟงขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธที่มีหนาที่กรอกขอมูล เมื่อระบบ
สามารถใชงานไดแลว หนาที่ของกลุมงานคือการกรอกขอมูลดานวิเทศสัมพันธของคณะฯ ลงในฐานขอมูล
เพื่อใชสําหรับรายงานและใชอางอิงขอมูลซึ่งจะเชื่อมตอกับฐานขอมูลดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระ 1.1.3 ตารางการปปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนกรกฎาคม 2553
นางมณี รั ต น วี ร ะกรพานิ ช หั ว หน า กลุ ม งานฯ ได แ สดงความชื่ น ชมบุ ค ลากรกลุ ม งานทุ ก คนที่
ปฏิบัติงานในชวงพักกลางวันในเดือนมิถุนายนที่ผานมาไดเปนอยางดี ทั้งนี้ไดแจกตารางการปฏิบัติงานชวง
พักกลางวัน เดือนกรกฎาคม 2553 ใหกับบุคลากรกลุมงานทุกคน เพื่อถือปฏิบัติตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

วาระ 1.1.4 เรื่องแจงเพื่อทราบจากกลุมงานอื่น
กลุมงานคลังและทรัพยสินไดเเวียนหนังสือแจงบุคลากรภายในคณะ เกี่ยวกับการเบิกงบประมาณ
แผนดินและรายได ถามีการเบิกงบประมาณหรือจัดหาทรัพยากรตางๆ ที่อยูระหวางการขออนุมัติ ตองทํา
เรื่องเบิกภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ถายังไมขอ ใหขอภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เชนเดียวกัน แต
ถาดําเนินการไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็จะตองมีการพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปเปนกรณีพิเศษ เชน
ครุภัณฑสิ่งกอสราง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสอน คาเดินทางไปราชการตางๆ ใน
เดือนกันยายน เพื่อใหการดําเนินการสงเอกสารการเงินแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2553
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรกลุมงานฯ แจงเพื่อทราบ
1.2.1 นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงการอบรมตัดตอวิดีโอ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 โดย
มีที่เหลือจํานวน 8 ที่ จึงประชาสัมพันธใหแกบุคลากรในกลุมงานผูสนใจ มีผูแจงเขารวมการอบรมคือ นาง
พิมพชนก ศรีสุริยะมาตย และนายอรนพ เนียมไทยสงค
1.2.2 แจงเรื่องการอบรม การอบรม “ศิลปะการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ” จัด
โดยชมรมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมและภาษาแหงประเทศไทย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 08.3016.30 น. ณ โรมแรมโฆษะ จ.ขอนแกน ผูเขารวมอบรมในครั้งนี้คือบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงผูสนใจทั่วไป ในการอบรมครั้งนี้ นางสาวกนิษฐา ประนม กลาววาเปนการ
อบรมที่เปนประโยชน ทําใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะดานตางๆ ไดแก การวางตนใหเหมาะสม
ในโอกาสตางๆ การรูจักมีกาลเทศะ บุคลิกภาพ อากัปกิริยามารยาททั่วไป ใหมีแนวคิดใหมๆ ในการมีจิตใจ
มุงบริการ และจิตวิทยาในการปฏิบัติตอผูอื่น ความรูเหลานี้สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการบริการและสราง
ภาพลักษณที่ดีใหเกิดแกองคกรไดเปนอยางดี นางสาวกนิษฐา ประนม เห็นวามีเอกสารการอบรมที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือประกอบการอบรมซึ่งมีเนื้อหานา
อาน จึงแจงแกที่ประชุมวาหากมีผูใดสนใจก็สามารถยืมไปอานได
1.2.3 นายอรนพ เนียมไทยสงค มีเรื่องแจงตอที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการดําเนินงานการจัด
แสดงผลงานทางวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ป 2553 (Open House 2010) ผานไปดวยดี ในสวน
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็ไดทําการเบิกจายเรียบรอยแลวหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น สวนเรื่องที่สอง
คือการเขารวมการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2553 จัดโดยฝายบุคคลและการพัสดุ กองการ
เจ า หน า ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน - 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
หองสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขารวมอบรมคือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการอบรมเกี่ยวกับการตอสัญญาจาง การพิจารณา
ความดีความชอบ (โบนัส) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับประโยชนที่เกิดตอหนวยงานคือ ทําใหเขาใจ
บทบาทหนาที่ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การเพิ่มทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สิทธิ
สวัสดิการความกาวหนา ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับอยางถูกตอง สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพพรอมขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553

มติ ที่ป ระชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม ทั้ง นี้ใ ห แก ไขรายละเอี ย ดตามที่ มติ ที่ป ระชุ มใหถู ก ตอ งและ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมงานตอไป
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ดังนี้
3.1 การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดทํา
บอรดประชาสัมพันธ บอรดทําเนียบผูสรางชื่อเสียงแกคณะ (Hall of Frame) ซึ่งลาสุดไดจัดทําบอรดขอมูล
ของคุณเจย อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ผูกํากับชื่อดัง ซึ่งจะไดเดินทางมารวมพิธีเปดงานประกวดหนังสั้น ณ
จังหวัดขอนแกน ดังนั้นจึงยังคงขอมูลในบอรดไวดังเดิม ในครั้งตอไปจะนําเสนอเรื่องราวของ ผศ.ธนสิทธิ์ จัน
ทะรี ซึ่งมีผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเชนกัน
3.2 การดํ า เนิน งานด า นสารบรรณ ส ว นใหญดํ า เนิ น การได เ กื อ บครบถ ว นตามเป า หมายแล ว มี
บางสวนที่อยูระหวางการดําเนินการและอยูระหวางการปรับปรุงแกไข เชน ปรับปรุงการเวียนหนังสือผาน
ระบบ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอ
นายเชยชม ประทุมมาใหลงรายการใหละเอียดมากขึ้น เพื่อเปนประโชยนในการสืบคนหนังสือ
3.3 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนายอรนพ เนียมไทยสงค ติดตาม
เรื่องปากกา Rotting กับอาจารยสรนาถ สินอุไรพันธ ที่คณะทํางานไดใชเขียนแบบในโครงการ Vernadoc ใน
วันที่ 6-10 พฤษภาคมที่ผานมา เพื่อมาจัดเก็บไวใชในโอกาสตอไป เนื่องจากตองทําการตรวจนับกอน นาง
มณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ขอความรวมมือจากบุคลากรกลุมงานทุกคนควรมีความรอบคอบใน
การตรวจนับอุปกรณตางๆ และควรมีการลงนามเพื่อเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้อยากขอความรวมมือ
ทุกคนติดตามเรื่องกรอบรูป ซึ่งตองลงทะเบียนเนื่องจากเปนสมบัติของคณะ สวนเรื่องขาตั้งรูปที่ไดรับความ
อนุเคราะหจากคณะศิลปกรรมศาสตรก็ใหติดตอประสานงานรับขาตั้งรูปเพื่อนํามาซอมแซม
3.4 เรื่องโครงการ Open House สําเร็จตามวัตถุประสงค ตองรอฟงผลสะทอนและการประเมินจาก
บุค ลากรคณะฯ และบุ ค คลทั่ ว ไป ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรรมการแตล ะกลุ ม นางมณี รัต น วี ร ะกรพานิ ช
หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย สอบถามอาจารยที่รับผิดชอบฝายตางๆ วามี
คาใชจายใดๆ หรือไม หากมีใหดําเนินการทําเรื่องเบิกจายใหเรียบรอย
3.5 นางสาวกนิษฐา ประนม ไดนําเสนอการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต ทั้งนี้ที่ประชุมไดให
ความเห็นในการเพิ่มเติมและแกไขขอมูล ขอมูลสวนใดที่ไมเกี่ยวของกับกลุมงานก็ใหแกไข ใหมีเฉพาะขอมูล
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานเทานั้น นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ เสนอวาควรปรับเปลี่ยนการจัด
หนา และการใชรูปแบบตัวอักษร เนื่องจากดูแลวอานยาก ควรปรับเปลี่ยนใหมีความสวยงามและอานงาย
3.6 นายอภิวัฒน คงอุดม ไดนําเสนอการเพิ่มขอมูลลงในเว็บไซตในสวนที่เกี่ยวของกับงานของตน
นั่นคือการเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับฐานขอมูลออกแบบงานดานสถาปตยกรรม ซึ่งทําออกมาไดเปนอยางดี
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ
4.1.1 โครงการ Lecture Series : C ของกลุมงาน คือโครงการอบรมวิจัยสถาบัน ที่มีกําหนดจัดการ
อบรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองบรรยาย 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดย
นางสาวกนิษฐา ประนม ซึ่งรับหนาที่เปนเจาภาพในการจัดงาน ไดแจงตอที่ประชุมวาการเตรียมความพรอม

ในโครงการอบรมดังกลาวมีความคืบหนามาก ตั้งแตการติดตอวิทยากร ติดตอหัอง บรรยาย สั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
เขียนคํากลาวสําหรับประธานในพิธีเปด ซึ่งประธานในพิธีคือ รองคณบดีฝายบริหาร ผูชวยศาสตราจารย
นพดล ตั้ ง สกุ ล และคํ า กล า วรายงานโครงการต อ ประธานในพิ ธี เอกสารที่ ต อ งเตรี ย ม ได แ ก เอกสาร
ประกอบการอบรมของวิทยากรทั้งสองทาน โครงการ กําหนดการ และแบบประเมิน งานดานโสตทัศนูปกรณ
เชน การบันทึกภาพวิดีโอ และการติดตั้ง ดูแลอุปกรณฝายโสต การเปด-ปดไฟ ไดมอบหมายใหนายบัณฑิต
กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม เปนผูรับผิดชอบ งานดานการตอนรับวิทยากร มอบหมายใหนางสาว
กนิ ษ ฐา ประนม และนางพิ ม พ ช นก ศรี สุ ริ ย ะมาตย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ งานด า นการสรุ ป และประเมิ น ผล
มอบหมายให นางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค เปนผูรับผิดชอบ มอบหมายงานดาน
การบันทึกภาพขณะอบรมใหนายอรนพ เนียมไทยสงค เปนผูรับผิดชอบ การประกาศเสียงตามสาย การแสดง
ภาพฉากหลังดวยโปรแกรม Power Point มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย เปนผูรับผิดชอบ สวน
การเตรียมปายชื่อวิทยากรและโตะลงทะเบียน มอบหมายใหนางสํารวย ภูเงิน รับผิดชอบ
4.1.2 การเตรียมดําเนินโครงการสถาปตยปลูกปา ครั้งที่ 1
โครงการสถาปตยปลูกปา ครั้งที่ 1 ที่มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานแหงชาติภู
เกา ภูพานคํา จะมีการสํารวจพื้นที่และพบกับเจาหนาที่อุทยาน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 นางมณีรัตน วีระ
กรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จะเดินทางไปสํารวจพื้นที่พรอมกับนางพิมพชนก
ศรีสุริยะมาตย นาย
บัณฑิต กาบไกรแกว นายอภิวัฒน คงอุดม และนายอรนพ เนียมไทยสงค เดินทางไปสํารวจพื้นที่ในวัน
ดังกลาว งานที่ตองไดจากการไปสํารวจพื้นที่ในครั้งนี้ ไดแก พื้นที่ปลูกปา ขอมูลการเดินทาง แผนที่ ขอมูล
ดานพันธุไม อุปกรณที่ใช เสบียงอาหาร ทั้งนี้ไดมอบหมายให นายบัณฑิต กาบไกรแกว นายอภิวัฒน คงอุดม
และนายอรนพ เนียมไทยสงค เปนเจาภาพงาน สวนในการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกปาในครั้งตอไป
มอบหมายให น างสาวกนิ ษ ฐา ประนม เดิ น ทางไปพร อ มกั บ นั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ หั ว หน า กลุ ม งานฯ ได
มอบหมายให นายอรนพ เนียมไทยสงค ทําเรื่องบันทึกเดินทางไปราชการ สวนคาน้ํามันใหเปนงบประมาณ
ของคณะ สวนงบประมาณที่ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล รองคณบดีฝายบริหารมีใหคือ 80,000 บาท
สัปดาหที่ผานมา มหาวิทยาลัยแจงใหแตละคณะจัดทําโครงการเกี่ยวกับการจัดทําแผนปรองดอง
แห ง ชาติ ซึ่ ง มี โ ครงการอบรมจรรยาบรรณ ที่ ก ลุ ม งานยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และ
โครงการสถาปตยปลูกปา ครั้งที่ 1 ที่กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบโครงการ
รวมอยูในแผนปรองดองแหงชาติดวย โครงการสถาปตยปลูกปา ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อสานสัมพันธกับ
บุคลากรภายในคณะและชุมชน เนื่องจากไดเชิญชวนชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณใกลกับอุทยานมารวมปลูกปา
ดวย ทางคณะฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาอาหาร สวนการติดตอจองรถมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแลว มีรถ 3
คันที่พรอมจะใหบริการในวันดังกลาว สวนผูใดที่ตองการพาครอบครัวไปรวมปลูกปาดวย สามารถนํารถ
สวนตัวไปได
4.1.3 การเตรียมดําเนินการโครงการ Lecture Series : A ของคณะ
สืบเนื่องจากโครง Lecture Series : A ครั้งที่ 7 ที่คณะมีกําหนดจัดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
เนื่องจากนายอรนพ เนียมไทยสงค มีงานคอนขางยุงหลายอยาง นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงาน
ฯ จึงใหความชวยเหลือประสานงานในดานตางๆ เชน การติดตอวิทยากร คือคุณ.............การขออนุมัติ
โครงการ ทําเรื่องยืมเงินแลว เนื่องจากโครงการนี้มีการดําเนินมาแลว 6 ป ดังนั้น นางมณีรัตน วีระกรพานิช
หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหนายอรนพ เนียมไทยสงค รวบรวมเพื่อเปนขอมูลนําไปประกอบ แบบแสดง
ภาระงาน (PD) ทั้งนี้ไดมอบหมายให นายอรนพ เนียมไทยสงค ประสานงานเรื่องหองบรรยาย มอบหมายให

นางสาวกนิษฐา ประนม ชวยใหการตอนรับวิทยากร ซึ่งจะเดินทางมาถึงเวลา 13.30
น. ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2553 ใหอาจารยแจงนักศึกษาที่จะเขาฟงการบรรยายมาชากวาเวลาในกําหนดการเล็กนอย
เนื่องจากเกรงวาวิทยากรจะเดินทางมาถึงคณะชากวากําหนดการ สําหรับการลงทะเบียนและอาหารวาง ได
มอบหมายใหนางสํารวย ภูเงิน เปนผูรับผิดชอบ งานดานโสตฯ มอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว และ
นายอภิวัฒน คงอุดม เปนผูรับผิดชอบ สวนโปสเตอร นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จะสงไฟล
ใหนายอรนพ เนียมไทยสงค ในภายหลัง
โครงการ Lecture Series : A มีกําหนดจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งที่ 2-4 อาจารยสักการ ราษีสุทธิ์ จะแจง
มาอีกครั้ง
4.1.4 การดําเนินการโครงการวิจัยสถาบันของกลุมงาน
นางมณี รั ต น วี ร ะกรพานิ ช หั ว หน า กลุ ม งานฯ มอบหมายให น ายอรนพ เนี ย มไทยสงค ติ ด ต อ
ประสานงานกับนายศานิตย ศรีคุณ เพื่อเขียนโครงรางการวิจัย (Proposal) ทั้งนี้ตัวโครงการยังไมชัดเจน นาง
มณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จึงยังไมสงจดหมายเรียนเชิญนายศานิตย ศรีคุณ เพื่อเขียนโครงราง
การวิจัย
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยสถาบันของกลุมงานคลังและทรัพยสิน
กลุมงานคลังและทรัพยสิน ไดมอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการสารสนเทศดาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหบุคลากรกลุมงานทุก
ทานสงแบบสอบถามภายในวันจันทรที่ 5 กรกฎาคม 2553
4.3 การจัดทําโครงสรางสําหรับการจัดเก็บขอมูลเพื่อนําเขาสูระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา จะรับไปทําให
ทั้งนี้จะพัฒนาโปรแกรมที่เปนฐานขอมูลตารางนัดหมายของผูบริหารใหดวย นางมณีรัตน วีระกรพานิช
หัวหนากลุมงานฯ เห็นวาทั้งสองกลุมงานควรจะดําเนินโครงการรวมกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
งาน
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2554
นางมณี รัต น วีร ะกรพานิ ช หัว หน ากลุม งานฯ แจง วา กรรมการคณะมีข อตกลงกั นว า กรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน กรรมการประเมินผล กรรมการประเมินจากสวนกลาง มีประธานคือคณบดี สวน แบบ
แสดงภาระงาน (PD) และ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (PF) ใหใชแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะมี
เพิ่มเติมเล็กนอยคือในชองสุดทาย ซึ่งเดิมไมมีแบบนี้ แตกลุมงานยุทธศาสตร จะเพิ่มในสวนการกรอกขอมูล
ประเมินโดยหัวหนากลุมงาน ซึ่งจะใชหลักเกณฑเดิมในการประเมิน การใหคะแนนจะพิจารณาจากความ
สม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑที่ใชในการประเมินใชหลักเกณฑเดิม สวนคูมือชุดใหม กําหนดวาจะ
ทําคูมือการปฏิบัติงาน โดยกําหนดรอยละการแลวเสร็จ สําหรับผูที่ไมมีคูมือจะมีความคาดหวังในการแลว
เสร็จรอยละ 50 สวนคนที่มีแลว จะเพิ่มคะแนนประเมินขึ้นอีก ทั้งนี้ควรทําผังลําดับงาน (Flowchart) เพื่อให
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
การประเมิน การมอบหมายงานตามแบบแสดงภาระงาน (PD) มีรายละเอียดดังนี้ มีระบบ คูมือ มี
มาตรฐาน มีกําหนดแลวเสร็จ สถิติ เพื่อนําไปวิเคราะหการปฏิบัติงาน นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุม
งานฯ แจงวาเคยมอบหมายงานตามแบบแสดงภาระงาน (PD) ใหแกบุคลากรกลุมงานทุกคนไปแลว ใหทุกคน
นําไปทําเปนปฏิทินการทํางานของตน

งานเชิงพัฒนา เนนการทําคูมือการปฏิบัติงาน ทุกคนตองมีรายงานสรุปเปนรูปเลม เชนการจัด
นิทรรศการตางๆ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอยหมายใหนายเชยชม ประทุมมา เวียนหนังสือการ
เสนอชื่อบุคคลภายนอก ภายในคณะ รับรางวัลศรีมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหกับบุคลากรคณะ
สถาป ต ยกรรมศาสตร ทุ ก คน หากผู ใ ดต อ งการเสนอชื่ อ ให แ จ ง กลั บ ที่ หั ว หน า กลุ ม งานภายในวั น ที่ 9
กรกฎาคม 2553
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
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ตรวจทานรายงานการประชุม

