รายงานการประชุม
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 8/2554
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1111 อาคารสานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
................................................................
ผู้มาประชุม
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว
4. นางสารวย ภูเงิน
5. นางเชยชม ประทุมมา
6. นายอภิวัฒน์ คงอุดม
7. นายอรนพ เนียมไทยสงค์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวกนิษฐา ประนม ลาพักผ่อน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรเดช ธรรมประโชติ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. นางสาวปณิตา คงทวี นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมหัวหน้ากลุ่ม
งาน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มี 11 เรื่อง ดังนี้
1) กาหนดการจัดกิจกรรม Show & Share คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาหรับกิจกรรม Show & Share ในส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลื่อนกาหนดการจัด
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กิจกรรมดังกล่าวออกไปจากวันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นในวันที่ 13 กันยายน 2554 และในส่วนที่จัดที่
คณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดย
กาหนดให้แต่ละกลุ่มงานฯ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มงานละอย่างน้อย
1 เรื่อง โดยมี
งบประมาณสนับสนุนเรื่องละ 1,000 บาท และ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้ส่งผลงาน
แล้วทั้งสิ้น 5 เรื่อง และได้รับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และกาลังดาเนินการจัดทา
รายละเอียดต่างๆ เพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของผลงานนาไปพิจารณาในวาระ
ที่ 4.1
2) กาหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2554 และกิจกรรม KM การวิจัยสถาบันของแต่
ละกลุ่มงาน
เพื่อให้การดาเนินการสาหรับการนาเสนอผลงานในภาพรวมของปี 2554 ของแต่ละ
กลุ่มงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นการดาเนินการทันปีงบประมาณ 2554
สานักงานคณบดีจึงกาหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2554 เป็นการนาเสนอผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงาน ในปี 2554 โดยกาหนดการกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีของแต่ละกลุ่มงาน และในช่วงบ่ายเป็นการรายงานผลการดาเนินงานวิจัยสถาบันของ
กลุ่มงาน โดยในวันดังกล่าวจะมีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของแต่ละ
กลุ่มงานด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเจ้าของโครงการ
และกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มอบหมายให้ นางสาวกนิษฐา ประนม เป็นผู้
ประสานงานส่งแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มงานฯ ให้ทางผู้จัดกิจกรรมเพื่อดาเนินการใน
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) การอบรม EdPEx
สาหรับการประเมินคุณภาพสาหรับสถาบันทางการศึกษา นั้น ต่อไปจะมุ่งเน้นการ
ประเมิน
แบบ EdPEx ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพแบบใหม่ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพอย่างเข้มข้นกว่าเดิม ซึ่ง
โดยปกติ PMQA 100 % จะเทียบเท่ามาตรฐาน EdPEx 50 % ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรของคณะให้เข้าใจในระบบ และรายละเอียดดังกล่าว คณะจึงจะมีการจัดบรรยายให้ความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวในเดือน ตุลาคม 2554 โดยนายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะเป็นผู้ประสานงานวิทยากรและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4) การสัมมนาแผนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555 – 2558
ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกาหนดการเดินทางไปสัมมนาแผนประจาปี
2555 –
2558 ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดอยุธยาและสุพรรณบุรี และได้เลื่อนกิจกรรมการ
สัมมนาดังกล่าวออกไปนั้น โดยได้เปลี่ยนสถานที่การไปสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ
โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีการประชุมสรุปผล
การเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการสัมมนา
แผนคณะนอกสถานที่นั้น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาพิจารณาอีกครั้ง
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5) การเสนอชื่อข้าราชการดีเด่นประจาปี 2554
ในแต่ละปี ทุกกระทรวง ต้องเสนอชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจาของหน่วยงานเพื่อ
ขอรับ
การพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่น โดยในปี 2554 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้ทุกสถาบัน
พิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติที่กาหนด สาหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขานุการคณะฯ จะ
เสนอชื่อข้าราชการจานวน 1 คน เพื่อจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยต่อไป
6) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาคณะฯ
เพื่อให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพ
และสามารถให้คาปรึกษาในการดาเนินการด้านต่าง ๆของคณะได้อย่างเหมาะสม จึงกาหนดให้รอง
คณบดีฝ่ายต่าง ๆ สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานต่างๆประจาแต่ละเดือน เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯทราบ ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรของกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดทาสรุป
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องให้กับรองคณบดีที่รับผิดชอบ อนึ่ง ผู้บริหารได้กล่าวชมว่า นายอรนพ เนียม
ไทยสงค์ มีการดาเนินงานบริการวิชาการได้ดีและการตอบคาถามเกี่ยวกับงานได้ชัดเจน แม่นยา และ
แนะนาว่าหากระเบียบหรือข้อบังคับไหนที่ยังไม่แน่ใจให้หาข้อมูลก่อนเพื่อแจ้งคณาจารย์อีกครั้ง
7) การปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาหรับแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ได้
ข้อสรุป
ว่า ภายใน 1 ปี นับจากนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายศึกษารูปแบบ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และสรุปแนวทางการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเน้นการรวมศูนย์หรือ
การกระจายงานกันออกไป อาทิ เช่นกลุ่มงานการเงิน และงานแผน ซึ่งมีเนื้องานที่สอดคล้องกัน อาจมี
การรวมงานการบริหารไว้ที่ส่วนกลางแล้วกระจายการปฏิบัติหน้าที่ไปตามคณะต่างๆ
8) ข้อเสนอแนะการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1 /2554
ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2554 นั้น คณะกรรมการประเมินผล
การ
ปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สรุปข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป อาทิ พบการนาผลงานเดิมมาประเมินในรอบใหม่ การนาเอาเอกสารเดิมมาอ้างอิง
เอกสารไม่น่าเชื่อถือ การใช้กระดาษมากเกินไป และเอกสารการประเมินไม่ผ่านการพิจารณาจาก
หัวหน้างาน และทั้งนี้ในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องสร้างงานในเชิงพัฒนาและงานสร้างสรรค์ ให้
มากขึ้น และเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีผลต่อการต่อสัญญาจ้างและเงินโบนัสประจาปี เป็นต้น ทั้งนี้
เลขานุการคณะจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้หัวหน้ากลุ่มงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบอีกครั้ง
9) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มา
ตรวจ
ประเมินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นั้น พบว่าผลการประเมินของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์อาจไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ด้วย เนื่องจากในปีนี้ จะต้องรับการตรวจประเมินจากภายนอก คือ สมศ. ดังนั้น ในบ่ายวันนี้ อธิการบดี
และกรรมการ สมศ. จะมาตรวจเยี่ยมคณะฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเกิดจากความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันในแต่ละองค์ประกอบ การเชื่อมโยงของหลักฐานกับตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะคะแนน
ประเมินด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคะแนนประเมินได้ในระดับต่ามาก และเพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สม
ศ. ) ซึ่งมีกาหนดจะเข้ามาตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2554 และมีกาหนดจะตรวจเยี่ยมในระดับคณะ
ด้วย 1 วัน ในช่วงดังกล่าว
10) ความต้องการครุภัณฑ์ของกลุ่มงานฯ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับปีงบประมาณ 2555 จึงให้แต่ละกลุ่มงานฯ เสนอ
ความต้องการครุภัณฑ์ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อเสนอต่อคณะฯอีกครั้ง จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน พิจารณา
และนาเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานต่อไป
11) สัมมนาสานักงานคณบดี
จากมติที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ได้กาหนดวันสัมมนาสานักงานไว้ในวันที่ 26 – 29
พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานฯมีหน้าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินการดังนี้
1 การเขียนโครงการและการขออนุมัติโครงการ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
2 ที่พัก ยานพาหนะ และการเบิกจ่าย โดยกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
3 กาหนดการและสถานที่สัมมนาและดูงาน กิจกรรมสันทนาการ โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียดต่างๆตามเอกสารกาหนดการที่แนบในการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2. จากที่ประชุมอื่นๆ
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนวิจัยบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ แจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
1)
โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต)
ตามที่คณะฯ มีกาหนดจัดกิจกรรมสาหรับ โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
(พวต)
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จานวน 7 ครั้ง นั้น สาหรับครั้งที่ 1 ได้รวมจัดกิจกรรมพร้อมกับโครงการ Lecture Series A ในวันที่ 11
สิงหาคม 2554 โดยมี คุณกรรณิกา รัตนปรีดากุล เป็นวิทยากร และในครั้งที่ 2 จะดาเนินกิจกรรมใน
วันที่ 27 สิงหาคม 2554 วิทยากรโดย อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
2)
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี 2555
ตามที่คณะฯ ได้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2555 โดยได้รับอนุมัติโครงการ จานวน
3 โครงการ โครงการละ 100,000 บาท ดังนี้
1 โครงการการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
2 โครงการการบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง เป็น
หัวหน้าโครงการ
3. โครงการยุวสถาปนิกจิตอาสา ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์
เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ ได้มีการขอเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น โครงการการสารวจรังวัดมรดก
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบบ Vernadoc ย่านเมืองเก่า ถนนกุศลรัษฎากร อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม และหัวหน้าโครงการเป็น อาจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
1.2.2 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และ นายอภิวัฒน์ คงอุดม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2554 ได้เดินทางไปประชุมแทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ เรื่องการจัดการความรู้ Show & Share
คณะแพทยศาสตร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพในปัจจุบันถึงอนาคต
1.2.3 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 3 เรื่อง คือ
1)
การเข้าร่วมการอบรมการต้อนรับ ซึ่งจัดโดยงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน ซึ่งทาให้ได้ข้อคิดในการ
ทางาน อาทิ จิตสานึกการทางาน ความใส่ใจ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และมีความพยายามในการ
ทางาน และอาจจะมีการศึกษาดูงานที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินในช่วงปลายเดือนกันยายน
2) การเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2555 ของกลุ่มงานฯ คือ สารสนเทศการ
ให้บริการ
ด้านการบรรยายพิเศษแบบวีดีทัศน์ และ การให้บริการวิชาการผ่านยูทูป สามารถโหลดดูได้เลย ลูกค้า
สามารถเลือกชมได้ โดยจะมอบหมายให้นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม เป็นเจ้าของ
ผลงาน
3) โครงการ Lecture Series ครั้งสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2554 จะดาเนินการจัด
กิจกรรม ในวัน 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
1.2.4 นางสารวย ภูเงิน มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเวียนทาบุญเข้าพรรษา และ
โครงการ
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ปลูกป่าช่วยโลก ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงปวงชนชาวไทย ประจาปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจะจัด
กิจกรรม
ดังกล่าวในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ วัดบัวระพา บ้านคาแมด ตาบลคาแมด อาเภอซาสูง จังหวัด
ขอนแก่น โดย ณ ตอนนี้ได้รับงบประมาณจากการร่วมทาบุญ จานวนเงิน 4,495 บาท พร้อมต้นไม้มงคล
ต่างๆจานวนหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่ายังไม่ต้องรับรองรายงานการประชุมกลุ่มงาน
ฯ สาหรับ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนนาเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง จึงขอให้ บุคลากรในกลุ่มงานฯทุกคน อ่านรายงานการประชุม
ดังกล่าวและหากมีการแก้ไขให้ส่งรายละเอียดไปที่นางสาวกนิษฐา ประนม ทั้งนี้ ให้ นายอรนพ เนียม
ไทยสงค์ แจ้งให้ นางสาวกนิษฐา ประนม ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข เพื่อนาเข้าที่ประชุมเพื่อ
รับรองในคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน
เนื่องจากผู้รับผิดชอบในวาระดังกล่าวลาจึงนาวาระดังกล่าวนี้ไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมสาหรับโครงการ
Show & share 2011
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ได้ขอให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
สรุปภาพรวมทั้งหมดสาหรับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนางพิมพ์ชนก ได้นาเสนอการรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นที่กาหนด โดยลาดับการขั้นตอนของการนาเสนอประกอบด้วย นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะ
มาตย์ จะเปิดตัวงานโดยเป็นลักษณะของ VDO การดาเนินงานตลอดปีของกลุ่มงาน จากนั้นนาย
อภิวัฒน์ คงอุดม และ นาย บัณฑิต กาบไกรแก้ว จะนาเสนอรายละเอียดและวิธีการจัดทาฐานข้อมูลการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และต่อด้วยคุณพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ดาเนินการรายงานในส่วน Social
Network FB พร้อมปิดการนาเสนอ ส่วนการจัดทา Plate ของแต่ละโครงการนั้น นายบัณฑิต กาบไกร
แก้ว ได้ดาเนินการจัดทา Format เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่การลงข้อมูลแต่ละโครงการ ในส่วน
สารสนเทศเพื่อประกอบการรายงาน ด้านการบริการวิชาการ วิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ การ
ตีพิมพ์ มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ และ นางสาวกนิษฐา ประนม จัดทา Template
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
4.2 โครงการปลูกป่าและกิจกรรมเข้าพรรษา
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งรายละเอียดของกิจกรรมตาม
เอกสาร
กาหนดการที่แนบในที่ประชุม ในกิจกรรมทาบุญเข้าพรรษา และ โครงการปลูกป่าช่วยโลก ถวายแด่พ่อ
หลวงแม่หลวงปวงชนชาวไทย ซึ่งจะมีการลงพื้นที่หมู่บ้านก่อน ในวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 09.00
น. โดยในวันดาเนินกิจกรรมนั้นอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในหมู่บ้านมาทากิจกรรมด้วย เช่น
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆ และมีประชาสัมพันธ์ของรางวัลสาหรับนักเรียนด้วยในการแข่งขันกีฬา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
4.3 โครงการ

Open House
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้
กาหนดการจัด
งานโครงการ Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2554 หรืออาจจะ
ลดลงเพียง 2 วัน โดยกาหนด Theme ของงาน คือ Green Creation รายละเอียดของการจัดงานจะ
นาเข้าที่ประชุมกรรมการอานวยการจัดงานดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระหว่างทาคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่งจะมีการประชุม
เรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 โดยผังบริเวณของการจัดกิจกรรมนั้น ในการประชุมในครั้งนี้ให้
นายอภิวัฒน์ คงอุดม และนายบัณฑิต กาบไกรแก้ว นาไปปรับใหม่อีกครั้ง โดยรายละเอียดงานพอสังเขป
มีดังนี้
- การจัดบรรยายพิเศษ
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของหลักสูตร สานักงานคณบดี และกิจกรรมของ
นักศึกษา
- การจาหน่ายสินค้า จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 และสินค้าจากคณะต่างๆ
- เวที การแสดงดนตรี
- การประกวดขวัญใจของงาน โดยไม่จากัดเพศ และ อายุ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 แผนกลุ่มงานสาหรับปี 2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่า ได้มีการเสนอแผนงานประจาปี
แล้ว
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อาจจะเพิ่มหรือ ตัดออก โดยเฉพาะงานเชิงพัฒนาโดยนางพิมพ์ชนก
ศรีสุริยะมาตย์ เสนอแผนกิจกรรมของกลุ่มงานฯเป็นแผนกลางเพื่อจะไห้สอดคล้องกับแผ่นของคณะ โดย
เสนอโครงการในลักษณะการรายงาน รายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถนามาอ้างอิงใน
เอกสารรายงาน PD และ PF ได้ เช่น โครงการสารสนเทศในการบรรยายพิเศษ โดยเสนอให้นาย
บัณฑิต กาบไกรแก้ว และ นายอภิวัฒน์ คงอุดม นามาลงในเว็บไซต์ของกลุ่มงานฯ เพื่อให้บุคคลสามารถ
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ดาวน์โหลดดูได้ หรือ สามารถนามาจัดทาในเว็บไซต์ You tube ได้ด้วยโดยนางพิมพ์ชนก ศรีสุรียะ
มาตย์ แจ้งว่าจะหาผู้ที่เชี่ยวชาญมาช่วยในการสอนวิธีการจัดทา เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะสะท้อนถึง
ผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย
ด้านการรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ นั้น เนื่องจาก หลักเกณฑ์
การประเมินจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แนะนาให้ทา
โครงการร่วมกับกลุ่มงานอื่นที่ต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อการดังกล่าวเช่นกัน เช่น นางสาวฉัตรฤดี ประทุมชัย
นางทัศวรรณ ศราภัย กลุ่มงานจัดการศึกษา ซึ่งจัดเก็บภาระงานด้านการเรียนการสอน นางสาววิไล
โพธิ์เตมิ ซึ่งจัดเก็บภาระงานด้านการเจ้าหน้าที่ และร่วมกับ นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร และ นางสาวหทัย
รัตน์ วงศ์สุพรรณ เพื่อจัดทาโปรแกรมการคานวณโดยให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป และ
เป็นสร้างผลงานร่วมกันเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ ในปีต่อไปขอให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ทาต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จ อาทิ
1) การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ โดยนายอรนพ เนียมไทยสงค์
2) การจัดทาฐานข้อมูลทาเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการ โดยนายอรนพ เนียมไทย
สงค์
3) การจัดทาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย โดย นางสาวกนิษฐา ประนม
3) การพัฒนาระบบการเวียนหนังสืออิเลกทรอนิกส์ โดยนายเชยชม ประทุมมา โดยให้ปรึกษา
และดาเนินการต่อกับ นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1) นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งเรื่องการเดินทางไปสัมมนาศึกษาดูงานของ
กลุ่มงานประจาปี 2555 กาหนดการเดินทาง และ สถานที่ มี 2 รูปแบบ รายละเอียดตามเอกสาร
กาหนดการที่แจ้งในที่ประชุม
2) มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบุคลากรที่มีธุระที่ต้องใช้
เวลานาน ควรยื่นใบลาประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายอรนพ เนียมไทยสงค์
จดบันทึกรายงานการประชุม
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นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม

