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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1. เรื่องการสิ้นสุดการฝึกงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของนายสุรเดช ธรรมประโชติ และนางสาวปณิ
ตา คงทวี นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ แจ้งว่าหาก มีงานใดที่ค้างอยู่ ก็ต้องรีบ
จัดการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประเมิน ผลการฝึกงาน และให้ทั้งสองสามารถขอผลงานหรือ รูปภาพได้จาก นางพิมพ์
ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และเพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษาทั้งสองคนที่ช่วยมางาน จึงจะมีการเลี้ยงส่ง ในวันที่ 15 กันยายน
2554 เนื่องจากวันที่ 16 กันยายน 2554 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และนางสาวกนิษฐา ประนม จะต้องเดินทางไป
รับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
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จังหวัดหนองคาย จึงไม่สะดวกเลี้ยงส่งในวันดังกล่าว ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานได้กล่าวขอบคุณน้องๆ ที่ได้มาร่วมงาน และ
ให้นาเอาประสบการณ์จากการทางานไปปรับใช้ในการทางานจริง ส่วน
1.1.2. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานทุกคนที่ได้ตั้งใจ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปฏิบัติงานได้ดีเกือบร้อยละ 90 ที่หวังไว้ หลายๆ อย่างที่ไม่ได้ทาเนื่องจากติด
ปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ แต่ก็สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในอนาคตหวังว่า
พนักงานรุ่นใหม่อาจจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นา ก็ให้นาเอาข้อคิดและประสบการณ์ไปใช้ในอนาคต กิจกรรมที่ผ่านมาที่
ประสบความสาเร็จก็ได้แก่ กิจกรรม Show&Share 2011 กิจกรรมปลูกป่า ระยะที่ 2 ที่วัดบัวระพา บ้านคาแมด ส่วน
เรื่องงบประมาณต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไป เช่น ค่าใช้จ่าย ก็ได้ดาเนินการเรียบร้อยหมดแล้ว
1.1.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานงวดที่ 1/2554 เลขานุการคณะฯ เพิ่งส่ง
เอกสารมา มีข้อเสนอแนะ 3 เรื่อง ได้แก่
1.1.3.1 เรื่องการมอบหมายงาน นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าเกณฑ์การปฏิบัติงาน 35
ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือเกณฑ์การปฏิบัติงานของทุกคน คือ 1 วันทางาน 7 ชั่วโมง พบว่าปริมาณงานของบางรายไม่ตรง
กับความเป็นจริง
1.1.3.2 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน มีทั้งหมด 5 ข้อ
1) พนักงานมหาวิทยาลัยบางรายไม่มีผลงานเชิงพัฒนาที่ไม่สมควรต่อการได้รับโบนัสประจาปี
อาจจะเป็นเพราะงานประจามากเกินไปทาให้ไม่มีเวลาทาผลงานเชิงพัฒนา หรืออาจไม่ได้รับมอบหมาย หรือ
การนาเสนอผลงานไม่เป็นผลงานเชิงพัฒนา เพราะฉะนั้นพนักงานควรมีการทาคู่มือของตนเอง มีการทา
สารสนเทศงานต่างๆ มีการทางานเชิงวิเคราะห์ มีบางคนนาเอาผลงานเดิมที่เคยอ้างอิงในครั้งก่อนมาเปลี่ยน
แค่ปก นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มองว่ากลุ่มงานของเรามีงานที่สามารถจะพัฒนาต่อได้อีก
2) เรื่อง การจัดช่องทางสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากร สรุปให้มีการจัดให้บุคลากรมี
การผลิตผลงานเชิงพัฒนา มีกลไกสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการตรวจสอบก่อนที่จะนาไปเผยแพร่
ภาพรวมของสานักงานคณบดี ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งจริงๆ ได้มีการบรรจุไว้แล้วใน
โครงการของคณะ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องต่อไปคือการจัดหาพี่เลี้ยงในการทาวิจัย
3) เรื่อ งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ เรื่องการจัดทาความก้าวหน้าของบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ ควรเป็น
หลักในการให้ข้อมูล
1.1.3.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง PF วิธีการเขียนรายงานหลักฐานต่างๆ ขาดมาตรฐาน ขาด
ความน่าเชื่อถือ แต่นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ดูแล้วว่ากลุ่มงานของเราทาออกมาได้ดี แต่เราสามารถ
ดูได้จากกลุ่มงานอื่นที่ทาออกมาได้ดี สามารถนาเอามาเป็นแนวทาง หวังไว้ว่าปีหน้ากลุ่มงานของเราจะได้รับคาชม และ
มีข้อเสนอเรื่องการพิมพ์เอกสารจานวนมาก ต้องการให้ทาเป็นสรุป หรือสถิติแทน เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ประเมิน
ให้ทารายการที่ง่ายต่อการตรวจหลักฐานไว้ด้านหน้า สามารถดูได้จากผลงานของนายจักริน เงินทอง กลุ่มงานจัด
การศึกษา
1.1.3.4 เรื่องโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง ใน “โครงการเคือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตย์ ” ระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 สถาบัน เป็นโครงการเนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 แห่ง ได้ร่วมทา MOU ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาแบบฟอร์ม Common Data Set หลักแนวคิดนี้ได้จาก อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีต คณบดี
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าปัญหาการทาหลักฐานอ้างอิงที่ใช้
ประกอบการประเมินต่างๆ ของสายงานสถาปัตย์ มีลักษณะเดียวกัน ต่อไปจึงต้องการให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก
แห่งใช้เกณฑ์เดียวกัน ซึ่งผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเดินทางไปทา MOU ร่วมกัน
ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 23-24 กันยายน 2554 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา
ประนม ทาเรื่องจองรถ
1.1.3.5 เรื่องการเสนอชื่อผู้แทน 5 กลุ่มสาขาย่อย ในสภาคณบดีคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งแค่ 3 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ผู้แทนคือ ผศ.
ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ สาขาที่ 2 สาขออกแบบอุตสาหกรรม ผู้แทนคือ ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อีกสาขาคือสาขาพลังงาน
ผู้แทนคือ อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร โดยจะมีการประชุมสาขาต่างหาก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณบดี
1.1.3.6 ในช่วงเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคม จะมีผู้บริหารจะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จานวน 2
ท่าน ได้แก่ อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ได้รับเชิญจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จากัด และอิเมอร์สัน ไคลเมท
เทคโนโลยี จะได้จัดการเยี่ยมชมโรงงานผลิต DVM Plus III ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 28 ก.ย. -2 ต.ค. 54 ส่วน
ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ จะเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. -1 ต.ค.
2554 ส่วนผู้บริหารท่านอื่นยังไม่มีกาหนดการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดว่าหากผู้ใด
ที่เดินทางไปนาเสนอผลงานที่ต่างประเทศต้องมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
กับมหาวิทยาลัยอื่น เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ มีผู้บริหารจากหลายมหาวิทยาลัย และจากนานา
ประเทศ ดังนั้น นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เตรียมของ
ชาร่วย และลงบันทึกนัดหมายการเดินทางไปราชการของผู้บริหารด้วย
1.1.3.7 เรื่องที่นางสารวย ภูเงิน ได้ไปสมัครงานในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา เดิมผู้ปฏิบัติงานคือนางสุดารัตน์
จันทร์เรือง ซึ่งได้โอนย้ายไปเป็นข้าราชการสังกัดสานักงานเทศบาลเมืองเลย และตาแหน่งนี้ได้เปิดรับโอนข้าราชการมา
ปฏิบัติงานแทน ซึ่งหากนางสารวยสอบผ่าน ก็จะได้รับการคัดเลือก และจะไปประจาที่กลุ่มงานจัดการศึกษา ส่วน
ตาแหน่งเดิมของนางสารวยอาจมีการเปิดรับโอนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นทางกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ต้อง
เตรียมพร้อมในการรองรับงาน ในปีงบประมาณใหม่ โดยจะสลับให้นางสาวกนิษฐา ประนม ไปปฏิบัติงานแทนนาง
สารวย ภูเงิน นอกจากนี้ในตาแหน่งอื่นๆ อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในคณะ ไม่ว่าจะไปกลุ่มงานใดก็ตาม
ทุกคนต้องสร้างสรรค์งาน นางสาวกนิษฐา ประนม ต้องเตรียมตัวในการไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้พร้อม ถึงแม้จะไม่มีคน
ช่วยงานในส่วนการให้บริการส่วนหน้า แต่นางสาวกนิษฐา ประนมกับพี่แอ้นก็ต้องมาช่วยงานในด้านนี้
จากที่ประชุมอื่น
มีเรื่องกองทุนวิจัย จะมีการจัดเวิร์คชอปการทาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กาหนดเป็น 21 กันยา แต่กระชั้นกับปิดปี
งบ จะเลื่อนไปจัดตุลา แต่ถ้าจัดเป็นเฉพาะงานภายในอาจจะได้ ให้นางสาวกนิษฐา ประนมเป็นแม่งานประสานงาน ร่าง
โครงการ แต่จะมีคนอื่นร่วมด้วย

1.1.1 จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
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นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ ....
2554 มี ........ เรื่อง ดังนี้
1.1.1.1. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆ
1) กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน

2) กลุ่มงานจัดการศึกษา
…………………………….

4) กลุ่มงานพัฒนากายภาพ
………………………..
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 จากที่ประชุมอื่นๆ
……………………………………….
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 พี่แอ้นแจ้งเรื่องเวอร์นาดอค ปี 2555 อ.เขมโชติ ไปเดินทางลงพื้นทีครั้งแรกที่ อ.ธาตุพนม เดินทางวัน
เสาร์นี้ มีอ.สรนาถ อ.กุลศรี อ.อธิป และนักศึกษาร่วมด้วย อยู่ที่นั่นประมาณ 3 วัน คือวันที่ 17-19 นางมณีรัตน์ วีระกร
พานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ เพิ่มเติม โครงการนี้เป็น 1 ในโครงการที่จะร่วมไปในครั้งนี้ 1เป็นโครงการของ ป.โท ผังเมือง
อีกอันคือเป็นของหลักสูตร สถ. ส่วนเวอร์นาดอคได้รับสนับสนุนจากศุนย์บริการวิชาการ มข. ไปต่างพื้นที่กัน ผู้
ประสานงาน พี่แอ้น ต้า พี่แมว (ตามหน้าที่ที่ดูแล) นอกจากนี้มี นศ. จาก ม.สุภานุวงศ์ มาร่วมด้วย มีอาจารย์ 2 นศ. 5
1.2.2 เรื่องวารสารได้รับแล้ว จะดาเนิ
1.2.3 ประชุมกองทุนวิจัย โครงการ ผศ.สุรกานต์ ส่งให้อาจารย์แก้ไขแล้วแต่อาจารย์ยังไม่ตอบกลับมา ของ อ.
ชูพงษ์เช่กัน เมื่ออาจารย์ตอบกลับมาแล้ว จะส่งให้อาจารย์ผู้ทรงอ่าน
1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนมกับพี่น้องได้เป็นกรรมการตรวจนับ จะส่งผลตรวจในวันที่ 1 ต.ค, 54 จะขอ
รบกวนบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการตรวจนับ
1.2.5 นางสาวกนิษฐา ประนมแจ้งเรื่องอบรมโปรแกรม
Digital Signage
1.2.6 นางสาวกนิษฐา ประนมพี่ฉ่าไปอบรมโปรแกรมรับส่งหนังสือ

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานฯ วาระที่ 2
1.2.7 พี่แอ้นไปอบรมการใช้โปรแกรม
Access ไปผิดเวล แต่ตามไม่ทันก็เลยไม่ได้เข้าร่วมอบรมทุกวัน
1..2.8 เรื่องส่งไปรษณีย์ ให้มีลงทะเบียนเลขส่งออกด้วย
1.2.9 เรื่องการนาส่งเงินค่าแฟ็กซ์ นาส่งเรื่อยๆ (ทาสรุปรายได้ให้ด้วย)
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ถามน้องๆ ว่าตามที่ได้ฝึกงานมา ได้อะไรบ้าง น้องปาล์มบอกว่า
ได้เรียนรู้เรื่องระบบงานสารบรรณ ได้รู้ว่าต้องมาทางานให้ตรงเวลา มีความรับผิดชอบมากขึ้น นางมณีรัตน์ วีระกร
พานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จะให้น้องๆ สรุปงานที่ทา 1 ร่างหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียนคณบดี ให้
เขียนข้อเสนอแนะ
....................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2554
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุม
กลุ่มงานฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และมีมติเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว (นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จะไปดูเอง) ครั้งที่ 8
นางสาวกนิษฐา ประนมไปตรวจสอบอีกครั้งแล้วนาขึ้นเว็บ
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กลุ่มงานต่อไป

วาระที่ 3 สืบเนื่อง
3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน
................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมสาหรับโครงการนาเสนอผลการดาเนินงาน ปี 2554
ตามที่เลขานุการคณะฯ ประชุมสานักงาน จะมีนาเสนอวันที่ 15 กันยายน แต่มีหลายกิจกรรมเข้ามา จึงเลื่อน
การนาเสนอผลงานเป็นวันที่ 21 กันยายน ทั้งวัน ในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มงานเรา รายละเอียดภาคเช้าเป็น
การนาเสนอผลงานปี 54 ของทุกกลุ่มงาน ภาคบ่ายเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสถาบัน สิ่งที่ต้องเตรียมคืองาน
นาเสนอ และโปสเตอร์ และแผ่นพับนาเสนอ เตรียมแบบประเมินผู้ใช้บริการ
......................................
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ที่ประชุมรับทราบ
4.2 โครงการ Open House
(ตามเอกสาร) มีคาสั่งแต่งตั้ง กก. จัดงานโอเพ่นเฮ้าส์ หลักๆ จะเป็นกลุ่มงานของเรา มีกรรมการ 5 ชุด (ตาม
เอกสารคาสั่ง) ส่วนใหญ่กลุ่มงานเราจะทาหน้าที่จะอานวยการประสานงานทั้งหมดของงานโอเพ่นเฮ้าส์ หน้าที่ของพี่เอ๋พี่
จ่อย ที่ไมได้จัดให้ลงในส่วนสถานที่ เนื่องจากพี่เรืองกลับมาแล้ว ให้พี่เอ๋พี่จ่อยอยู่ในส่วนประสานงานด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับกลุ่มงาน (รายละเอียดตามสรุปการประชุมโอเพ่นเฮ้าส์ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) ฝากนางสาวกนิษฐา ประนม
แจ้งกรรมการทุกคนที่ได้ออกหนังสือไป เป็น 13.30 น. วันที่ 22 กันยายน 2554
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 แผนงานกลุ่มงานสาหรับปี 2555
เอาเข้าที่ประชุมทุกครั้งเนื่องจากอยากให้ทุกคนช่วยกันคิด ว่าปีที่ผ่านมามีอะไรที่คิดว่าทาแล้วยังไม่ดี หรือทา
ดีแล้วอยากพัฒนาต่อ และอยากทาอะไรในปี 55
พี่เอ๋ – ปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากภาระงานทีได้รับมอบหมาย หลายอย่างยังค้างอยู่ อาจเกิดจากความไม่ถนัด
และความไม่ชานาญ และเรื่องงบประมาณ จึงได้หารือกับพี่จ่อยว่า ถ้าทางานเหมือนเดิม ภาระงานอาจไม่เพิ่มเท่าไหร่
แต่ความถนัดของทั้งสองคืองานด้านช่าง จึงต้องการทาเรื่องทารังวัด ข้อมูลเหล่านี้จะไปสารวจกับอาจารย์ว่ามีท่านใด
สนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ ถ้าสนใจแต่ไม่มีการทาต่อ พี่เอ๋พี่จ่อยจะลงพื้นที่ทารังวัด และเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาคาร
เก่าๆ จะเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ คิดว่างบประมาณใช้ไม่เยอะ เบื้องต้นพี่เอ๋ให้พี่จ่อยเก็บข้อมูลเบื้องต้นในตาบล
ใกล้เคียง พี่จ่อยแจ้งว่าแถวตาบลใกล้ๆ อาเภอเมือง คือเทศบาลตาบลสาวะถี จะมีวัตถุ อาคารโบราณ สิมเก่า ซึ่งก่อนจะ
เข้าไปเก็บข้อมูล จะตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีซ้ากับใครหรือไม่ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ เสนอว่า
ต้องหาข้อมูลก่อน ที่จะเป็นโครงการนาร่อง ต้องกาหนดเขตพื้นที่ ต้องวางแผนออกมาว่าภายในปี 55 จะไปกี่ครั้ง
อาจจะกาหนดแค่ 2 อาเภอ
พี่เอ๋พี่จ่อย อาจจะประสานงานด้านการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม หรืองานช่าง เป็น
ความรู้ที่คนในสังคมสนใจ
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เสนอว่ามีรายการของ KKU channel คือให้จัดรายการที่ให้ความรู้ด้านการดูแล
บ้าน ฯ ลฯ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ให้วางแผนไว้ และถึงนาเสนอ
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เสนอว่า บางคนไม่ได้เข้าร่วมอบรม พวต. อยากให้มีเทปย้อนหลัง พี่ต้นถ่าย
วิดีโอไว้แล้ว เราควรนามาโหลดในยูทูบ นามาใช้เป็นฐานข้อมูลการบรรยาย
เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ในปีหน้า ให้บุคลากรเสนอว่าต้องการอะไรเพิ่ม สิ่งที่กลุ่มงานต้องการคือ กล้องถ่ายรูป
ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ใช้ในงานรับส่งเอกสาร จอคอมพิวเตอร์ของนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ฝาก
พี่แอ้นกับนางสาวกนิษฐา ประนมสารวจสมรรถนะคอมพิวเตอร์
นางสาวกนิษฐา ประนมอยากทาฐานข้อมูลวิจัย ให้เรียนรู้งานกับพี่สารวย เช่น ที่กรรมการกองทุนเสนอไว้คือ
งานวิจัยเรียงปี งานวิจัยค้าง งานวิจัยในระหว่างดาเนินการ ให้สานต่องานโครงการปีที่แล้วให้สาเร็จ เช่น การกระตุ้นให้
เกิดนักวิจัย โครงการวิจัย กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง วิจัยสถาบัน ลองร่างมาว่าต้องการทาอะไร สามารถดูแนวทางจากคณะ
อื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ งานวิจัย ให้ทาเป็นสารสนเทศไว้ เช่น ระเบียบต่างๆ แหล่งทุน ระเบียบ
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ภายใน ภายนอก วช. ฯ ลฯ มีอะไร ควรนาขึ้นเว็บ แต่ก่อนอื่นต้องปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัยของเรา ว่าให้ดูง่าย ชัดเจน
ทุกโครงการต้องมุ่งไปที่การรายงานผล เพราะฉะนั้นต้องทาให้รูปแบบสามารถรายงานผลได้ง่าย ให้นางสาวกนิษฐา
ประนมกับพี่แอ้นเป็นหลักในการทา
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การสัมมนาสานักงานคณบดี
ตามที่ทุกคนได้รับอีเมล์เรื่องโปรแกรมทัวร์จากต้า จริงๆ แล้วโปรแกรมของต้าน่าสนใจแต่ระยะทางค่อนข้าง
ไกล จึงขอความเห็นจากบุคลากรกลุ่มงานทุกคน ทั้งนี้จะนาเอาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมกลุ่มงาน เข้าที่ประชุมสานักงาน
คณบดี
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ นาเสนอแผ่นแสดงผลงาน (Plate)
นางสาวกนิษฐา ประนมนาเสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
.............................................
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม

