รายงานการประชุม
กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ครั้งที่ 4/2555
ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1111 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.............................................................................
ผูมาประชุม
1. นางมณีรัตน วีระกรพานิช

หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ

2. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
3. นายบัณฑิต กาบไกรแกว
4. นายเชยชม ประทุมมา
5. นายอภิวัฒน คงอุดม
6. นายอรนพ เนียมไทยสงค
7. นางสาวกนิษฐา ประนม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นางมณีรั ต น วีร ะกรพานิช หัวหน ากลุ มงานพัฒ นาวิ ชาการและวิ เ ทศสัม พันธ กลาวเป ดประชุ ม และดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1.1 ที่ประชุมหัวหนากลุมงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงตอทีป่ ระชุมเรื่องการประชุมหัวหนากลุมงานเมื่อวันที่
23 มีนาคม 2555 ซึ่งมีวาระดังนี้
1.1.1.1 เรื่องการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานงวดที่ 1/2555 ซึ่งทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร ได
ขอใหทุกคนลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานงวดดังกลาว แตทั้งนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรอาจไดรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนลาชากวาคณะอื่นเนื่องจากมีการสงผลการประเมินไปมหาวิทยาลัยขอนแกนลาชา
1.1.1.2 เรื่องนโยบายการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเปน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) จะ
เลื่อนไปเปนป 2557
1.1.2 ที่ประชุมอื่นๆ
ไมมีการประชุมอื่นในชวงที่ผานมา
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1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2555
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันชวงพัก
กลางวัน ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งไดจัดสงใหกับบุคลากรกลุมงานทุกคนแลว และใหทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่
ไดรับมอบหมาย หากผูที่ปฏิบัติงานที่เคานเตอรใหบริการสวนลางมีธุระจําเปนที่ไมไดอยูที่เคานเตอร ตองแจงไปถึงบุคลากรคน
อื่นของกลุมงาน ทราบและมาปฏิบัติหนาที่แทน
1.1.4 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม Open House
ตามที่ ไ ด มี การจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการและนิ ท รรศการผลงานคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร (Open
House 2011) กลุมงานยุทธศาสตร ซึ่ง มีห นาที่ ในการสรุ ปแบบประเมินผลกิ จกรรมได สรุ ปผลการประเมินใหแ ลว ผลการ
ประเมินพบวาโดยภาพรวมแลวรูปแบบการจัดกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก กิจกรรมที่ไดรับการประเมินมากที่สุดคือการ
เสวนาโดย อ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุท ร และมีข อเสนอแนะวาตองการใหมีร านขายอาหารมากกวานี้ และตองการใหใ ชหอง
ประชุมที่ใหญกวานี้ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ดีควรจัดทุกป ในสวนนี้มอบหมายให
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงผลประเมินใหหลักสูตรตางๆ กลุมงานตางๆ ไดรับทราบผลการประเมิน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรกลุมงานฯ แจงเพื่อทราบ
1.2.1 นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย มีเรื่องแจงตอที่ประชุมฯ 2 เรื่อง ดังนี้
1.2.1.1 สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงการเปดรับสมัครทุนกูยืมสําหรับบุตรตั้งแตวันที่
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เมษายน เป น ต น ไป ซึ่ ง สามารถดาวน โ หลดแบบฟอร ม การกู เ งิ น ได จ ากเว็ บ ไซต ข องสหกรณ อ อมทรั พ ย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.2.1.2 การจัดโครงการสานสัมพันธ KM ในครั้งตอไปมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 เปนการ
สอนการตําสมตํา โดยนายอรนพ เนียมไทยสงค และนอกจากนี้ยังไดรับเชิญจากบุคลากรกลุมงานอื่นในการสอนการทําผัดซีอิ๊ว
โดยนายอนุวัฒน กิจโกศล กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา และสอนการทํา ผัดหมี่โคราช โดยนายสุรพล มุสิกะสาร กลุมงาน
คลังและทรัพยสิน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 และครั้งที่ 3/2555 เมื่อ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุมกลุม
งานฯ ดังนี้
2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ

2

มติ ที่ประชุมเห็นวารายงานการประชุมครั้งนี้ยังไมเรียบรอย ดังนั้นนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ได
มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม ซึ่งเปนผูจดบันทึกการประชุมในครั้งดังกลาวไปเรียบเรียงใหม และนําเขาที่ประชุมในครั้ง
หนา
2.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ใหแกไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมใหถูกตองและเผยแพรในเว็บไซต
กลุมงานตอไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เว็บไซตกลุมงาน
ที่ประชุมกลุมงานฯ มีมติใหนางสาวกนิษฐา ประนม ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลเว็บไซตกลุมงาน ดังนี้
3.1.1 ในสวนงานวิจัยใหเพิ่มแหลงทุนตางๆ ซึ่งแยกเปนแหลงทุนภายใน ซึ่งไดแกทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร และทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยลัย ขอนแกน สวนแหลงทุนภายนอก ไดแก ทุน
วช. ทุน สกว. และอื่นๆ
3.1.2 ในสวนฐานขอมูลงานบริการวิชาการ ใหเพิ่มฐานขอมูลชางพื้นบาน ซึ่งผูรับผิดชอบการใหขอมูลคือ
นายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการที่ตองดําเนินการในเดือนเมษายน 2555
4.1.1 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การ เรื่ อ ง “การวิ จั ย สถาบั นสํ า หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร”
นางมณีรัต น วีระกรพานิช หั วหนากลุม งานฯ ไดแจ งรายละเอียดเกี่ยวกับกํ าหนดจัด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ” ขึ้นในวันที่ 18-19 เมษายน
2555 ใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โดยกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธเป นผูรับผิดชอบในการจัดงาน นอกจากนี้ยั งเปนผูเข ารับการอบรมดวย รูปแบบกิจกรรมจะมี การบรรยายโดยผูที่ มี
ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย ซึ่งเปนคณาจารยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามที่นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุม
งานฯ ได ปรึกษา กั บ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุ ไรพั นธ ในฐานะรองคณบดีฝ ายวิ จัย จะเป นผูบ รรยายในชวงแรก ซึ่งจะบรรยาย
ภาพรวมดานงานวิจัยของคณะ สวนชวงที่สองจะเปนลักษณะการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณดานการวิจัย และขอควรรูในการ
ทําวิจัยโดยวิทยากรทุกทาน สวนกิจกรรมในชวงบายจะเปนการฝกคิดหัวขอวิจัย โดยใหนักวิจัยที่เปนวิทยากรใหความคิดเห็น
และขอแนะนําตางๆ ตอหัวขอวิจัยนั้นๆ หัวหนากลุมงานฯ ในการเตรียมการเรื่องการจัดอบรม หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมาย
ใหบุคลากรกลุมงาน ดําเนินการดังนี้
1. นางสาวกนิษฐา ประนม ดําเนินการในรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
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- สรุปขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะ และมอบหมายใหหาขอมูลรายชื่อวารสารที่รองรับการ
ตีพิมพบทความวิจัยสถาบัน
- ปรึ กษากั บ รองคณบดี ฝ ายวิ จัย เรื่ องการจั ด หาพี่ เ ลี้ ย งนั กวิ จัย สํ าหรั บ การวิ จัย สถาบั นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
- ขอยืมเงินจากทางคณะในการจัดกิจกรรม ซึ่งหัวหนากลุมงานฯ ไดทําเรื่องขออนุมัติโครงการ
แลว ในการยืมเงินควรจะยืมเงินภายในวันที่ 12 เมษายน 2555
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมเพื่อแจกใหผูเขาอบรม โดยประสานงานเพื่อขอเอกสาร
ประกอบการบรรยายจากวิทยากรทุกทาน รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่จะตองแจงใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ ไดแก
ขอมูลแหลงทุนสนับสนุนจากกองทุนตางๆ ทั้งของคณะ และของมหาวิทยาลัย แหลงตีพิมพเผยแพร พรอมกับเอกสารโครงการ
แบบประเมิน ใหแยกออกเปนชุด เพื่อใหนายเชยชม ประทุมมา ผลิตเอกสารสําหรับผูเ ขาอบรมตอไป
2. นางพิมพ ชนก ศรีสุริย ะมาตย รับผิ ดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธเชิญชวนให บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะสถาปตยกรรมศาสตรเขารวมกิจกรรมโดยการทําหนังสือแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ และแจงใหบุคลากรทุกคน
เตรียมหัวขอวิจัยที่ตนสนใจ และเตรียมคํากลาวรายงาน หนังสือเชิญคณบดีเพื่อเปนประธานในการเปดงานดวย
3. นายอรนพ เนียมไทยสงค จัดการเรื่องอาหารกลางวันและอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม
4. มอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม ประสานงานดูแลเรื่องโสตทัศนูปกรณ
และสถานทีจ่ ัดอบรม สวนหองประชุม นางสาวกนิษฐา ประนม ไดทําการจองหองประชุมไวแลว
4.1.2 โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการยอยที่ 3:
ในหัวขอ การจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนางานสําหรับสายสนับสนุน ภายใตโครงการหลักโครงการบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรและผลงานของกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. โดยได
เรียนเชิญวิทยากรคือ นางกิตติมา จันทรสม ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไดมอบหมายให นางพิมพชนก ศรีสุริยะ
มาตย ทําเรื่องยืมเงิน และประสานงานกับวิทยากร สําหรับเอกสารประกอบการบรรยาย การจัดรถรับสง จัดทํารางคํากลาวให
นางอโนชา นนทคุ ปต เลขานุ การคณะสถาป ตยกรรมศาสตร เปนผู กล าวเปด การอบรม ส วนหนาที่ค วามรั บผิ ดชอบอื่ น ๆ
สําหรับบุคลากรในกลุมงานใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดอบรมวิจัยสถาบันในวันที่ 18 เมษายน 2555
4.1.3 โครงการสานสัมพันธกลุมงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหกิจกรรมเปนการสานสัมพันธ
ระหวางบุคลากรจริงๆ จึงไดประสานเพื่อเชิญบุคลากรกลุมงานอื่น คือ คุณอนุวัฒน กิจโกศล และ คุณสุระพล มุสิกะสาร เพื่อ
เปนวิทยากรสําหรับกิจกรรมสานสัมพันธ ครั้งตอไป ในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยรายการประกอบดวย ผัดซีอิ๊ว และผัดหมี่
โคราช
ที่ประชุมรับทราบ และผูเกี่ยวของดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
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4.2 การศึกษาดูงานของกลุมงาน
เปนโครงการยอยภายใตโครงการหลักโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลงานของกลุมงาน
พัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กําหนดการคือ 26-29 เมษายน 2555 สถานที่ที่จะไปดูงานคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัง หวัด สมุ ทรสงคราม และกรุ งเทพมหานคร ในกํ าหนดการไปดู งานไดป รั บเปลี่ ยนเวลาเพื่อความเหมาะสม พร อมนี้ ได
มอบหมายบุค ลากรกลุ มงานดําเนินการตามความเกี่ ยวข อง เช น การประชาสัม พันธ ในเรื่องดังกลาวใหบุ คลากรในคณะได
รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งประสานงานกับกลุมงานอื่นๆ ที่จะตองปฏิบัติราชการแทนในชวงดังกลาว การปฏิบัติงานที่จําเปน
และเรงดวนใหแลวเสร็จกอนเดินทาง การประสานหนวยงานศึกษาดูงาน การเบิกจายงบประมาณ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ที่ประชุมรับทราบ และผูเกี่ยวของดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม
นางมณีรัตน วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม
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