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หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปวีณา พลีบัตร
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิ ช หัวหน้า กลุ่ ม งานพั ฒนาวิช าการและวิเทศสัม พัน ธ์ กล่า วเปิด ประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งที่ผ่านมาไม่มีการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน จึงยกเอาวาระที่ 1.1.1 เข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 จากที่ประชุมอื่นๆ
1.1.2.1 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เป็น
ผู้ แ ทนรองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย พร้ อ มด้ ว ยนางสาวกนิ ษ ฐา ประนม ไปร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เนื่ อ งจากรองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย ได้ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศในช่ ว งดั ง กล่ า ว การประชุ ม
คณะกรรมการวิจัย จัด ขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานในที่ประชุม การ
ประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยายาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน และ
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หลั งจาก รศ.ดร.กิตติ ชัย ไตรรัต นศิริชั ย ขึ้น รับ ตาแหน่ง อธิ การบดี แล้ว นั้น จะมี การเปลี่ ยนแปลงผู้บ ริหารและ
คณะกรรมการวิจัยใหม่ทั้งหมด ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารรวมถึงกรรมการวิจัยชุดเก่าที่ได้
ดาเนินงานด้านการวิจัยทาให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้กาลังใจแก่ผู้บริหารและ
คณะกรรมการวิจัยชุดใหม่ที่ กาลังจะรับช่วงต่อในวาระต่อไป ผู้ที่จะดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีคนต่อไปคือ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตาแหน่งเดิมคือผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาหรับการบริหารงานคาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดิม เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มาจากชุด เดิม เพียงแค่เปลี่ยน
ตาแหน่งในการบริหารงานเท่านั้น
จากการที่ได้ไปเป็นผู้แทนในการประชุมในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้
พลาดข้อมูลสาคัญไปหลายเรื่อง เช่น เรื่องการก่อตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และทุนด้านการวิจัยต่างๆ เมื่อสอบถามกับ
นางสารวย ภูเงิน ทาให้ทราบว่ามีการเข้าใจวาระในการวิจัยไม่ตรงกัน จึงเห็นควรว่าหลังจากที่ผู้บริหารได้เข้าร่วม
ประชุมกรรมการวิจัยกับส่วนกลางแล้วควรมีการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆ จากการไปประชุมสู่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น
เมื่อมีคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยชุดใหม่ คณะกรรมการวิจัยของคณะจึงควรเตรียมพร้อมในการประชุมภายใน
คณะ จากนั้นจึงจะมีการแจ้งรายชื่อกรรมการวิจัยของคณะไปยังส่วนกลาง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสารวย ภูเงิน
พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา ประนม เตรียมเอกสาร ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ในการประชุม
นอกจากนี้ให้นาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มงานด้วย และควรจะผลักดันงานวิจัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ
งานบริ การวิ ช าการของนายอรนพ เนี ย มไทยสงค์ เนื่ องจากจะเป็ น ผลงานของตนและเป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้
1.1.2.2 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งเรื่ องผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
จานวน 29 คน จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาร่วมชมการตรวจ
วิทยานิพนธ์ของคณะฯ พร้อมศึกษาดูงานด้านต่างๆ ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณที่
บุคลากรกลุ่มงานทุกคนที่ร่วมให้การต้อนรับและช่วยกันดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะนายอรนพ
เนียมไทยสงค์ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม ที่ได้เดินทางไปรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนมีนาคม 2554
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทน
กันช่วงพักกลางวัน ประจาเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนแล้ว และให้ทุกคนถือปฏิบัติ
ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ได้ตัดเวรวันที่ 3-4 มีนาคม 2554 ออก เนื่องจากบุคลากรกลุ่มงานต้องเดินทาง
ไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 นายอภิวัฒน์ คงอุดม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่ตนได้ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รู้ทันกล
โกงก่อนเป็นเหยื่อรถมือ 2” ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด การไปอบรม
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ในครั้งนี้ ทาให้ตนได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีรถยนต์ใช้แล้ว (รถมือ
2) ดังนั้นจึงได้ทาสรุปความรู้จากการที่ได้ไปอบรมนามาเสนอต่อที่ประชุม ในที่ประชุมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
จะซื้อรถมือ 2 และผู้ที่สนใจทั่วไป จึงเสนอว่าควรมีการจัด KM ในครั้งต่อไป
1.2.2 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้มอบหนังสือธรรมะที่ครอบครัวของตนมีส่วนในการบริจาคเงินในการ
จัดทาหนังสือธรรมะขึ้นมา โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงวันแห่งความรัก จึงถือโอกาสนี้มอบสิ่งดีๆ ให้กับบุคลากรกลุ่ม
งานทุกคน
1.2.3 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
1.2.3.1 ได้จัดทาสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการประจาปี 2553 ซึ่งมีงานบริการวิชาการ
ด้านการออกแบบทั้งสิ้น 38 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ และโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการจานวน 28 โครงการ ส่วนงานบริการวิชาการด้านการเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่ปรึกษา
และอื่นๆ มีจานวนทั้งสิ้น 65 โครงการ สาหรับในปี 2554 มีงานบริการวิชาการด้านการออกแบบมีจานวนทั้งสิ้น 2
โครงการ ส่วนงานบริการวิชาการด้านการเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่ปรึกษา และอื่นๆ มีจานวนทั้งสิ้น 13
โครงการ ขณะนี้ตนกาลังอยู่ระหว่างการจานาเป็นรายเดือน แยกเอกสารและนาลงบันทึกในฐานข้อมูล นางมณีรัตน์
วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นายอรนพ ส่งฐานข้อมูลนี้ให้คณาจารย์ในคณะได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขก่อนนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มงาน
1.2.3.2 เรื่องวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
ได้เชิญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมนาผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน บริเวณ Lif Style Hall ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ได้
เป็นผู้แทน ผศ.นพดล ตั้งสกุล ไปประชุมเรื่องดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมจะมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดาเนินการทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นการจัดทาอุปกรณ์ในการแสดงผลงานทั้งหมด ภายใต้งบประมาณ 140,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แต่
ผศ.นพดล ได้แจ้งแล้วว่าทางคณะจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของคณะเท่านั้น ในงบประมาณ 80,000 บาท (แปด
หมื่นบาทถ้วน) ส่วนการประสานงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายได้มอบหมายให้นายอรนพเป็นผู้ประสานงาน
และได้ ม อบหมายให้ น ายบั ณ ฑิ ต กาบไกรแก้ ว และนายอภิ วั ฒ น์ คงอุ ด ม เดิ น ทางไปจั ด นิ ท รรศการที่
กรุงเทพมหานคร ในงานนิทรรศการนี้ ผู้จัดงานได้เรียนเชิญ พล.ต.อ.เภา สารสิน มาเป็นประธานในการเปิดงาน
พร้อมทั้งมีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนด้วย จึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยมีกาหนดจะออกเดินทางจาก
คณะในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เมื่อไปถึงบริเวณงานจะดาเนินการจัดสถานที่จนกระทั่งเสร็จสิ้น
จึงจะเดินทางกลับ ทั้งนี้ต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานและหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ที่บรรทุกผลงานเพื่อนาไปจัด
แสดงในครั้งนี้ เพื่อการอนุญาตเข้า-ออกศูนย์การค้าในเวลากลางคืนได้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ได้มอบหมายให้ติดต่อรถเช่าไว้ก่อนล่วงหน้า
1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
1.2.4.1 ได้จัดทาสรุปและรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแบบสอบถามความคาดหวังการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การสอบถามข้อมูลทั่วไป การรับ-ส่งเอกสาร (รวมทั้งไปรษณีย์) การร่างโต้ตอบจดหมายราชการ
การพิมพ์จดหมาย การเวียน/ติดประกาศ การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ /
บรรยายพิ เศษ / กิจ กรรมพิ เศษอื่น ๆ เช่ น ประกวดแบบ เป็ น ต้ น การขอทุ น ศึกษาดู ง าน / ทุ น เรีย นต่ อ / ทุ น
ต่างประเทศ การสอบถามข้อมูล/การประสานงานด้านการวิจัย การสอบถามข้อมูล/การประสานงานโครงการ
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บริการวิชาการ การเดินทางไปราชการ การบริการด้านเขียนแบบ และด้านอื่นๆ พบว่า ผลสรุปในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่ม งานฯ เสนอให้นาสรุปแบบประเมินนี้ประกอบการประเมินการ
ปฏิบัติงานในงวดที่ผ่านมา และเสนอว่าควรประเมินผลและสรุปผลความคาดหวังการให้บริการทุกๆ 3 เดือน
จากนั้นให้รายงานผลด้วย
1.2.4.2 ได้จัดทาสรุปและรายงานผลการใช้บริการถ่ายเอกสารประจาปี 2553 ส่งเลขานุการ
คณะฯ พิจารณาเพื่อหาวิธีการในการประหยัดค่าถ่ายเอกสาร และหากมีข้อผิดพลาดก็จะดาเนินการแก้ไขก่อนนาขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มงานต่อไป นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ เสนอให้ทาบันทึกข้อความเรียนถึง
ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลการถ่ายเอกสารในปีที่ผ่านมา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานในด้านต่างๆ
1.2.5 นางสารวย ภูเงิน ได้จัดทาสรุปการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเสนอต่อ
ที่ประชุม เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณาก่อน นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้แก้ไข
ในส่วนต่างๆ ก่อนจัดทาเป็นรูปเล่ม และส่งนางสาวกนิษฐา ประนม นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในส่วนของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานสัมพันธ์และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจ ารณาในรายละเอียดของรายงานการ
ประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 และมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กลุ่มงานต่อไป
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 นางสาวกนิษฐา ประนม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
3.1.1 แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงาน ได้แก้ไขฐานข้อมูลงานวิจัยและนาขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มงานแล้ว และได้เพิ่มส่วนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะนาข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งานดังกล่าวจากนางสารวย ภูเงิน มาเผยแพร่ในส่วนนี้ และได้แก้ไขหน้าบุคลากร ให้สะดวกในการเข้าถึง และมี
ความสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้นารายงานการประชุม ในปี 2553 ที่ผ่านการรับรองขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว
3.1.2 เรื่องข้อมูลการไปปลูกป่าที่ป่าดงภูดิน ตาบลหนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางสาว
กนิษฐาได้ขอข้อมูลกับพื้นที่แล้ว และจะส่งข้อมูลมาให้ทันทีที่แล้วเสร็จ
3.2 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้
3.2.1 เรื่องงบประมาณสวัสดิการบุคลากร ได้เบิกเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มารดาของ อาจารย์รุ่งจิต
จารุพงษ์ทวิช แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้บิดาของนางกาญจนา จันทรสมบัติ นางมณีรัตน์ วีระกร
พานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสารวย ภูเงิน ช่วยดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
3.2.2 เรื่องโครงการพัฒ นากับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการประชาสัมพันธ์ ไม่ได้เขียน
รายงานแต่จะสรุปส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ ในภายหลัง
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3.2.3 เรื่องการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ติดต่อกับโรงพิมพ์แล้วว่าจะส่งพิมพ์จานวนเท่าใด
โดยสอบถามจานวนที่ได้จัดพิมพ์ในปีที่แล้ว และให้โรงพิมพ์ทาใบเสนอราคามา หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าเมื่อพร้อม
แล้วให้แจ้ง อ.สรนาถ สินอุไรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทันที
3.3 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องขาตั้งภาพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ว่าได้ประสานกับนายชะลอ ซ้อนเปียยูง ในการนาคนงานไปช่วยขนย้าย โดยนายชะลอแจ้งว่าไม่มีปัญหาเรื่อง
คนงานขนย้าย และทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็พร้อมให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปขนย้ายขาตั้งภาพดังกล่าว
ได้ทุกเวลา นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมขาตั้งภาพว่าไม่เกิน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนค่าน้ามันรถให้เบิกจากคณะ สาหรับการคัดเลือกขาตั้งภาพเพื่อนามา
ซ่อมให้คัดเลือกเฉพาะสภาพที่พอใช้งานได้ จากนั้นให้ตรวจสอบพร้อมประเมินราคาซ่อม เมื่อคัดเลือกขาตั้งภาพได้
จานวนที่ต้องการแล้ว ที่เหลือจะให้กับบุคลากรที่ต้องการไว้ใช้งาน ทั้งนี้ได้สอบถามว่าจะพร้อมไปขนย้ายขาตั้งภาพที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เมื่อใด นายบัณฑิตแจ้งว่าให้ภาระงานของเดือนนี้สิ้นสุดลงก่อน จึงจะดาเนินการทันที
อย่างน้อยต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่กลุ่มงานเดินทางไปสัมมนาศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานคร
3.4 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้สอบถามถึงเครื่อง Copy Print ที่ส่งเข้าศูนย์ซ่อม จาก
นายเชยชม ประทุมมา เนื่องจากส่งศูนย์ซ่อมเป็นเวลานานแล้ว นายเชยชมแจ้งว่าเนื่องจากเครื่องมีการเสียหายอย่าง
หนัก จึงได้ส่งศูนย์ใหญ่แล้ว หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงมอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามเรื่องนี้กับฝ่าย
พัสดุให้เร่งดาเนินการติดตามเครื่อง Copy Print ให้อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายเชยชม ประทุมมา จัดทา
สรุปค่าส่งไปรษณีย์ ประจาปี 2553 และรายงานผลในการประชุมกลุ่มงานในครั้งต่อไป
3.5 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งเกี่ยวกับวันลาที่นางสาวกนิษฐา ประนม จะลา
พักผ่อนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับนางสาวกตัญชลี ประนม และนางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ ในวันที่
2-11 เมษายน 2554 ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากเลขานุการคณะฯ เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ทางคณะมีกิ จกรรม
หลายอย่าง ได้แก่ การจัดโครงการ Vernadoc ที่บุคลากรกลุ่มงานบางส่วนต้องเดินทางไปดาเนินกิจกรรมที่หลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และที่สาคัญช่วงเมษายนเป็นช่วงที่มีกาหนดให้บุคลากร
ทุกคนส่งเอกสารสาหรับประเมินการปฏิบัติงาน ดังนั้น เรื่องการอนุมัติให้ลาพักผ่อนจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม เร่งทาแบบประเมินการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนถึงกาหนด เนื่องจาก
ต้องให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ ตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บริหารพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แบบมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2554
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2554 อาจกระทบต่อระบบราชการ
เนื่องจากเดิมทางมหาวิทยาลัยจะปรับให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามระบบแท่ง ทั้งหมด แต่ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ร่างหลักเกณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานในงวดที่ 1/2554 ทางมหาวิทยาลัยจึงจะอนุโลม
ให้ใช้เกณฑ์เดิม (ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2553) ไปก่อน ส่วนการให้เลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่เลื่อนเป็นขั้นแบบเดิม แต่จะเลื่อนเป็นร้อยละตามความแตกต่าง
ของผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ระดับดีเด่น-ดีมาก-ดี-พอใช้-ต้องปรับปรุง) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานเชิงประจักษ์
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ส่วนการประเมินลูกจ้างประจาไม่ได้เข้าระบบแท่งจะขึ้นเงินเดือนเป็นระบบขั้นเหมือนเดิม ในการประชุมครั้งนี้ นาง
มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบแฟ้มสะสมงาน (PD) ให้บุคลากรกลุ่มงานคนละ 2 ชุด คือภาระงาน
เดิมและภาระงานใหม่ ทั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารทั้งภาระงานเดิมและภาระงานใหม่ให้พร้อม จากนี้จะส่งไฟล์เอกสาร
ให้ทุกคนนาไปปรับแก้ ส่วน PF ให้ใช้แบบเดิม ให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายละเอียดการมอบหมายงาน และระบุหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามภาระงาน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามหัวหน้ากลุ่มงานได้ทันที
4.2 โครงการวันสถาปนาคณะ
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และนาง
สารวย ภูเงิน แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
4.2.1 นางสารวย ภูเงิน แจ้งสรุปจานวนเงิน ที่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมบริจาค
ทาบุญวันสถาปนาคณะ ดังนี้
- เงินบริจาคจากบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
6,190 บาท
- เงินบริจาคจากคณาจารย์
จานวน
3,790 บาท
- บุคลากรภายนอกคณะ
จานวน
11,060 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
21,040
บาท
4.2.2 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งเรื่องการประสานงานได้ประสานงานกับบ้านแคนทอง
แล้ว ส่วนยานพาหนะ ได้ขอรถบัส 45 ที่นั่งจากทางมหาวิทยาลัย เรื่องเงินและของบริจาคได้มีร้านค้าแจ้งมาว่าจะ
เอาสิ่งของมาร่วมบริจาค ส่วนของบริจาคเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนาเงินและสิ่งของมา
สมทบเช่นเดียวกัน
4.2.3 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ แจ้งรายละเอียดวันสถาปนาคณะตาม
กาหนดการที่แจกให้ว่าเนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ดังนั้นจึงต้องมา
ทางานตั้งแต่เช้าก่อน 7.30 น. เพื่อสารวจความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม จากนั้นจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุม ทั้งในเรื่องอาหาร พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่บ้านแคนทอง และยานพาหนะ
เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มงาน
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งกาหนดการศึกษาดูงานของกลุ่มงานซึ่ ง
กาหนดเป็นวันที่ 3-6 มีนาคม 2554 ตามเอกสารที่แจกให้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดต่อ
จองที่พักแล้ว คือโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ๆ กับสนามหลวง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้นางพิมพ์
ชนก ติดต่อรถตู้ของคณะนิติศาสตร์ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ส่วนเรื่อง
การดูงานไปรษณีย์ขอนแก่น กาหนดไปดูงานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ในภาคเช้า
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุม มี 4 เรื่อง ดังนี้
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5.1 การใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากได้รับอีเมล์จากเลขานุการคณะ ได้ ฝากเตือนสาหรับการใช้อินเตอร์เน็ต
ให้ลดการใช้อินเตอร์เน็ตลงบ้าง และไม่ควรใช้ในเวลางาน
5.2 การรับประทานอาหารเช้า ในการมาปฏิบัติราชการในแต่ละวันหากต้องการไปรับประทานอาหารเช้า
ที่โรงอาหาร ควรมาปฏิบัติงานเร็วกว่าปกติ เนื่องจากหากมาสายจะเสียเวลาในการทางานไปด้วย
5.3 การทางานส่วนเคาน์เตอร์ บางวันผู้ที่ประจาอยู่ที่เคาน์เตอร์อาจมีธุระต้องไปข้างนอก จึงขอความ
ร่วมมือให้บุคลากรที่ไม่ได้ประจาอยู่ที่เคาน์เตอร์ หากผู้ใดว่าง ก็ขอให้มาปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์แทนด้วย ทั้งนี้ได้ฝาก
นายเชยชม ประทุมมา เรื่องการไม่มาปฏิบัติราชการ ไม่ควรขาดหรือลางานบ่อย
5.4 เนื่องในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานของนางสาวปวีณา พลีบัตร และนางสาววรารัตน์ ราชโคตร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเวลา
15.00 น. จึงจะมีการจัดงานเลี้ยงส่ง ทั้งนี้ก็ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานทั้ง 2 คนที่ให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบา
ภาระในหลายๆ เรื่อง และหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ กลับไปใช้ในการทางานในอนาคต ถึงแม้จะเป็นการ
ฝึกงานในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม

