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ผู้มาประชุม
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว
4. นายเชยชม ประทุมมา
5. นายอภิวัฒน์ คงอุดม
6. นายอรนพ เนียมไทยสงค์
7. นางสาวกนิษฐา ประนม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1. จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้ง ใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 มีเรื่องแจ้งจากที่ประชุมดังนี้
1.
การรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานจากสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมาฝึกงานที่กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จานวน 1 คน ส่วนอีก 1 คน จะไปฝึกงานที่
กลุ่มงานจัดการศึกษา ช่วงเวลาในการฝึกงานคือช่วงเดือนมิถุนายน – เดื อนกันยายน 2555 ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ตอบรั บ
นักศึกษาฝึกงานทั้งสองคนให้เข้าฝึกงานในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว
2. แจ้งเรื่องวันสถาปนาคณะ เดิมทีจะจัดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกลุ่มงานพัฒนากายภาพเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ทั้งนี้ได้เลื่อนการจัดงานเป็นวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 กาหนดการในช่วงเช้าตั้งแต่ 6.00 – 8.30 น. สักการะบูชา ขอขมา
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และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. พิธีบาเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย
และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นเป็นการเล่าเรื่อง
ความหลังครั้งเก่าในยุคบุกเบิกของการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งสองท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี และ รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร พิธีกรโดย
อาจารย์วิทยากร ดวงแก้ว เวลา 13.30 – 16.00 น. บุคลากรร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ และคณบดีกล่าวขอบคุณ
และกล่าวปิดงานเวลา 16.00 – 16.15 น.
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 มีเรื่องแจ้งจากที่ประชุมดังนี้
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ โดยเลขานุการคณะฯ ต้องการให้หัวหน้ากลุ่มงานนาเสนอ
ว่ามีการดาเนินงานในกลุ่มงานอย่างไร มีการมอบหมายงานอย่างไร
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2. จากที่ประชุมอื่นๆ
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มีเรื่องจากที่ประชุมอื่นๆ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ดังนี้
1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญสถาบันที่ทา MOU ร่วมกัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีกิจกรรมร่วมวันที่ 16-17 ก.พ.
2555 มีการตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเชิญอาจารย์จากสถาบันที่ทา
MOU ดังกล่าว ซึ่งมีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 ท่าน และอาจารย์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 4 ท่าน เข้าร่วมการตรวจวิทยานิพนธ์ โดยกลุ่มงานจัดการศึกษาจะเป็น
ผู้รับผิดชอบและดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
1.2 เรื่องแจ้งจากสานักงานอธิการบดี มีนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นหน่วยงานนาร่องใน
การปรับโครงสร้างหน่วยงานอื่นๆ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในการก้าวไปสู่ สมาคม
อาเซียน จะมีศูนย์ สานักงาน หน่วยงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งหลักๆ จะปรับโครงสร้างฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในส่วน
ของคณะต้องทาให้สอดคล้องเป็ นลักษณะเดียวกั น ตามที่ เคยหารือ กับคณบดี ได้มีการวางแผนการปรับ โครงสร้างคณะ
เช่ นเดี ยวกั น อาจจะมี การปรั บหลั กสู ตรเป็น ภาษาอั งกฤษ และจะมี ก ลุ่ม งานที่ รั บ ผิด ชอบดูแ ลทั้งนัก ศึ กษาไทย แยกกั บ
ต่างประเทศ จะรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น และจะรองรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาสอนมากขึ้น
1.3 การประเมิ นผลการปฏิบัติงานสาหรับงวดที่ 2/2555 ซึ่งเริ่ม พฤศจิกายน 2554 – เมษายน 2555 ตามที่
เลขานุการคณะฯ ได้ประชุมไป มีการปรับแบบฟอร์ม เมื่อมีการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินของคณะ มีการปรับใหม่
อีกครั้ง ซึ่งได้แชร์ไว้ใน AR Master นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ทาข้อกาหนดการจ้างส่ง การเจ้าหน้าที่
คณะฯ ไปแล้ว ในส่วนสมรรถนะและพฤติกรรม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ก็กาหนดให้สูงกว่าที่กาหนด
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1.4 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของคณะฯ ตาม
โครงการ Open House ที่จะจัดขึ้นในวัน 22-25 ก.พ. 2555 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งคาดว่าน่าจะพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนมีนาคม 2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันช่วงพักกลางวัน
ประจ าเดือ นมีนาคม 2554 ซึ่งได้ จัดส่งให้กับ บุคลากรกลุ่ มงานทุกคนแล้ว และให้ทุก คนถือ ปฏิบัติ ตามตารางเวรที่ ได้รั บ
มอบหมาย หากผู้ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่วนล่างมีธุระจาเป็นที่ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ ต้องแจ้งไปถึงบุคลากรคนอื่น
ของกลุ่มงาน ทราบและมาปฏิบัติหน้าที่แทน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้
1.2.1.1 การตรวจสอบพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมสิมโบราณ วัดบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พบว่าไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งในส่วนนี้นายอภิวัฒน์ คงอุดม จะเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้ง
1.2.1.2 งานเขียนแบบปรับปรุงห้องน้าสตูดิโอ ขณะนี้ได้ทาการเขียนแบบแล้ว งานเขียนแบบชิ้นที่ 2 เขียน
แบบสานักงานของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะย้ายสานักงานทั้งหมดมาอยู่อาคารเขียนแบบชั้น 2 ประกอบไปด้วย
ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ส่วนอาคารสานักงานส่วนของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมเดิมจะเป็นอาคารปฏิบัติการ
ทั้งหมด งานออกแบบอีกชิ้นเป็นงานบริการวิชาการเขียนแบบปรับปรุงเนิร์สเซอรี่ หลังจากที่ไปคุยกับผู้ดูแลแล้ว แนวโน้ม
เกี่ยวกับข้อตกลงน่าจะไปในทางที่ดี นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้เริ่มทาการออกแบบแล้ว และจะส่งให้นายอภิวัฒน์ คงอุดมร่าง
แบบตามแผน โดยจะเข้าไปคุยเรื่องแบบร่างหลังจากนายอภิวัฒน์ คงอุดม ร่างแบบเสร็จ
1.2.1.3 เรื่องออกแบบปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการรอการติดต่อกลับจากเจ้าอาวาสวัดบ้านหว้า ว่าจะดาเนินการอย่างไร
1.2.2 นายอภิวัฒน์ คงอุดม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 4 เรื่อง ดังนี้
1.2.2.1 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมสิมโบราณ วัดบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตนและนาย
บัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้เดินทางไปดูสถานที่จริงแล้ว พบว่าอาคารมีขนาดใหญ่เกินไป ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถ
ปรับปรุงได้เนื่องจากเกินกาลัง ทางคณะฯ จึงจะขอยกเลิกการปรับปรุง และจะแจ้งไปทางวัดอีกครั้ง
1.2.2.2 มีโครงการออกแบบเนอร์สเซอรี่ ตามที่นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ได้กล่าวไว้ข้างต้น
1.2.2.3 เรื่องโครงการออกแบบปรับ ปรุงห้องน้าคณะ ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพให้ช่วยปรับปรุงห้องน้า
บริเวณห้องบรรยาย 1 ตนได้เขียนแบบแล้ว ขณะนี้รอให้นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ เป็นผู้ตรวจ
แบบให้
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1.2.3 นายอรนพ เนียมไทยสงค์มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง ดังนี้
1.2.3.1 การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะ มีรายละเอียดดังนี้
1) อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะทางานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ทาสัญญา
ออกแบบกับศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน ก.พ.54 – 6 ก.ย.54 งบประมาณ
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)
2) ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ และคณะทางานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ทาสัญญาออกแบบ
กับศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ก.พ.54 – 6 ก.ย.54 งบประมาณ 474,600
บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 14,238 บาท (หนึ่งหมื่นสี่
พันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
3) ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ได้ออกแบบศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 95,000
บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 2,850 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)
4) ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ได้ออกแบบออกแบบศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ
225,000 (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 6,750 บาท (หกพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5) ผศ.ดร.ยิ่ งสวั ส ดิ์ ไชยะกุ ล ได้ อ อกแบบห้ อ งเรี ย น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
6) อ.สักการ ราษีสุทธิ์ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ อ.นิสรา อารุณี อ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ และ อ.สุกัญญา
พรหมนารถ ได้ออกแบบอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 3,175,000 บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 95,250 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
7) อ.เขมโชต ภู่ ป ระเสริ ฐ และ อ.จั น ทนี ย์ จิ รั ณ ธนั ฐ ได้ อ อกแบบปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บึ ง สี ฐ าน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
8) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ได้ออกแบบปรับปรุงสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 210,000
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาท
ถ้วน)
9) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ได้ออกแบบป้อมยามด้านหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 29 ก.ค. 54 – 29 ส.ค. 54 งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว
จานวน 210 บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน)
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10) อ.จั น ทนี ย์ จิ รั ณ ธนั ฐ ได้ อ อกแบบป้ อ มยามด้ า นสี ฐ าน และด้ า นศาลเจ้ า พ่ อ มอดิ น แดง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 29 ก.ย. 54 งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 280 บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
11) อ.ขาม จาตุ รงคกุล และ อ.รั ตติ กร ศิริ ขันธ์ บุต รลา ได้อ อกแบบป้ายชื่อ ถนนและซอยในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 20 ส.ค.54 – 20 ต.ค. 54 งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
12) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบพื้นที่ลอยกระทงบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 27 ส.ค. 54 งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ
3 แล้ว จานวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
13) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบอาคารสานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 29 ก.ค.54 – 26 ต.ค. 54 งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะ
ร้อยละ 3 แล้ว จานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
14) อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ อ.สุกัญญา พรหมนารถ อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ และ ผศ.สิทธา กองสาสนะ ได้
ดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนรอบชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น-โนนม่วง ปีที่ 1/2554 ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ก.ย.54 –
29 ก.พ. 55 งบประมาณ 160,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว
จานวน 4,821 บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
15) อ.ธันฐกรณ์ พงษ์พิมล ได้ออกแบบอาคารสานักงานเทศบาลโนนสัง งบประมาณ 375,000 บาท (สาม
แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 11,250 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
16) อ.นรากร พุ ท ธโฆษ์ ได้ อ อกแบบอาคารและภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมที่ ท าการองค์ ก รนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ก.ย.54-13 ม.ค. 55 งบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
บาท) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุง คณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ
17) อ.นรากร พุทธโฆษ์ ได้ออกแบบอาคารสานักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ก.ย.54 – 14 พ.ย.55 งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุง
คณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
18) อ.อรรถ ชมาฤกษ์ อ.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร และ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ได้ออกแบบก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะแล้ว จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
19) ผศ.สิทธา กองสาสนะ ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร และ อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบศูนย์เรียนรู้
วิจัยคณิตศาสตร์ ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 ก.ค.54-10 ต.ค.54 งบประมาณ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
และได้ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
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20) อ.ดร.จันทนีย์ จิรัญธนัฐ ได้ออกแบบตกแต่งห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ได้
ส่งเงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
21) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบปรับปรุงถนนสาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1 (ช่วงประตูสีฐานถึงวง
เวียนสนามกิฬากลาง) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
22) ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จานวน 4 ท่าน ได้ออกแบบ
อาคารเรียนรวมนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินโครงการ
23) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ และ อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร ได้ออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่ง
เงินเป็นค่าบารุงคณะร้อยละ 3 แล้ว จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
24) อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้ออกแบบหลังคาโชล่าเซลล์ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
25) อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ได้ออกแบบวงเวียนหน้าสานักงานอธิการบดี งบประมาณ 280,000 บาท (สอง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
26) อ.พรสวั ส ดิ์ พิ ริ ย ะศรั ท ธา พร้ อ มด้ ว ยอาจารย์ จ ากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ได้ อ อกแบบ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
1.2.3.2 โครงการชุมชนโนนม่วง โดย อ.ดร.จันทนีย์ จิรันธนัฐ เป็นหัวหน้าโครงการนั้น จะดาเนินโครงการ
เสร็จสิ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดย อ.ดร.จันทนีย์ จิรันธนัฐ มอบหมายให้เชิญ ผศ.ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ รศ.ดร.
อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปชมการนาเสนอโครงการที่จะจัดขึ้นที่วัดบ้านโนนม่วง
1.2.3.3 ทางศูนย์บริการวิชาการแจ้งว่าได้โอนเงินค่าสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ งบประมาณปี
2555 จานวน 3 โครงการ โครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2.3.4 ได้คิดภาระงานอาจารย์ โดยแยกฐานข้อมูลเป็นประเภทข้าราชการ และพนักงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้การเจ้าหน้าที่คณะไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 มีอาจารย์บางท่านส่งข้อมูลมาเพิ่ม
และได้แก้ไขพร้อมส่งข้อมูลที่แก้ไขให้การเจ้าหน้าที่คณะแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
1.2.3.5 ขณะนี้ตนกาลังกาลังดาเนินการร่าง MOU หลังจากที่ตนและนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้เข้า
ประชุมที่เทศบาลนครขอนแก่ น เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลจานวน 2 โรงเรียน โดยจะออกแบบให้คล้ายกับ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ที่
เป็นโรงเรียนดีเด่นในด้านการเรียนการสอน
1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง ดังนี้
1.2.4.1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ตนได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการตรวจเยี่ยม พบปะ
(Site visit) นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการซักซ้อม ทาความเข้าใจ และกล่าวถึงปัญหา
เกี่ยวกับความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงมอบหมายให้เครือข่ายวิจัยแต่ละคณะได้ประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และพี่เลี้ยงโครงการวิจัยเอง ขณะนี้ ได้ดาเนินการประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าทาการตรวจ
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เยี่ยมแล้ว กาหนดวันตรวจเยี่ยมคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาตรวจเยี่ยมนักวิจัยใหม่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจานวน 2 ท่านคือ รศ.ศุภชัย ศุภชัย ปทุมนากุล และ รศ.เสรี วงส์พิเชษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้
ตนได้จองห้องประชุม 1111 ไว้แล้วเพื่อรับรองและไว้สาหรับนักวิจัยใช้นาเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย
1.2.4.2 ตามที่ตนได้รับมอบหมายให้คิดภาระงานอาจารย์ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประจางวดการ
ประเมินที่ 1/2555 ตนได้ดาเนินการคิดภาระงานและส่งข้อมูลให้นางกาญจนา จันทรสมบัติ การเจ้าหน้าที่คณะไปแล้วเมื่อวันที่
31 มกราคม 2555
1.2.4.3 ขณะนี้ตนได้รับโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ที่ยื่นขอทุนวิจัย วิจัยสาหรับนักศึกษา ตาม
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 33/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนและการใช้จ่ายเงิน
กองทุ นสนับ สนุ นการวิจั ย และบริก ารวิชาการ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ตามข้อ 7 (7.1.2) มี
โครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ที่ยื่นขอทุนจานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) โครงการวิ จั ย เรื่ อง “การศึ ก ษาเพื่ อการวางแผนการใช้ ที่ดิ น เทศบาลเมื อ งพล อาเภอพล จังหวั ด
ขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ นายภานุวัฒน์ ประจุดทะเน หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2) โครงการวิจัย เรื่อง "การประเมินคุณภาพที่อยู่อาศัยในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา
โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลอุดรธานี" โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ นายพงษ์เทพ จันหีบ หลักสูต รการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3) โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง "การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาเส้ น ทางการเดิ น เท้ า ในชุ ม ชนการศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” โดย อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม และ นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต งบประมาณที่ขอ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4) โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแสงธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในอาคารพักอาศัย
ประเภททางเดินกลาง (Double Loaded Corridor) ในขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร และ นางสาวพัชริยา
ชินฮาต หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร งบประมาณที่ขอ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม นาข้อเสนอ
โครงการวิจัยทั้ง 4 ชุดนี้เข้าที่ประชุมกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในครั้ง
ต่อไป
1.2.4.4 ในปี 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปทั้งสิ้นจานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการวิจัย เรื่อง “เปลือกอาคารสาเร็จรูปประหยัดพลังงานสาหรับอาคารในประเทศไทย ต่อยอด
องค์ความรู้บ้านประหยัดพลังงาน” โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยประเภท
โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2555 งบประมาณที่ขอ
จานวน 1,047,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับอนุมัติทุนแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการส่ง
เอกสารประกอบการทาสัญญารับทุน
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2) โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสาหรับการซักด้วยเครื่องกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
หนองบัวแดง โดย อ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยประเภทโครงการ 2-V Research
Program: โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจาปี 2555 งบประมาณที่ขอจานวน
833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติทุนในการทาวิจัยจานวน 633,000 บาท (หกแสนสามหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการส่งเอกสารประกอบการทาสัญญารับทุน
1.2.4.5 ตามที่นายสิริวุฒิ รสหอม ได้จัดทาโครงการวิจัยสถาบันและการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 เรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการฝึกงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และได้ทาสัญญารับทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการประชุมกลุ่ม
งานฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 และมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ในเว็บไซต์
กลุ่มงานต่อไป
วาระที่ 3 สืบเนื่อง
3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน
นางสาวกนิษฐา ประนม ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงาน ได้นาเสนอความก้าวหน้าในการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานฯ ดังนี้
3.1.1 ได้ประสานงานขอสิทธิ์การเข้าถึงจากผู้ดูแลระบบในการเป็นผู้จัดการเว็บไซต์ในระดับลึกแล้ว และจากนี้จะได้
ทาการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
3.1.2 ได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์กลุ่มงานฯ โดยศึกษาจากเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ ที่น่าสนใจแล้วนามาปรับปรุง ทั้ง
รูปแบบ และสีสันให้มีความสวยงาม น่าสนใจ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานกลุ่มงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
การทาแบบสอบถามความพึงพอใจ นางสาวกนิษฐา ประนม ได้ส่งให้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้า
กลุ่มงานฯ แล้ว โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้บุคลากรกลุ่มงานช่วยออกความเห็นว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรบ้าง หาก
นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม ไปบริการงานออกแบบที่ใด ก็ให้นาแบบสอบถามไปด้วย รวมถึงบุคลากร
ทุกคนหากได้ให้บริการแก่บุคลากรในคณะท่านใดแล้ว ก็ให้นาแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการประเมินให้ด้วย และได้มอบหมายให้
นางสาวกนิษฐา ประนม นาแบบสอบถามมาทาเป็นแบบสอบถามออนไลน์ด้วย
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-

โครงการบูรณาการ สานสัมพันธ์ (KM) ได้ดาเนินการไปแล้ว
- นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้ทุกคนไปเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ตามแบบมอบหมายงาน โดยวางแผนว่าจะดาเนินงานของตนเองช่วงใด และให้มกี ารรายงานความก้าวหน้า
โครงการ KM ของกลุ่มงานฯ ที่ผ่านมาได้มีการทาบัวลอย และยาแล้ว ส่วนการทาข้าวเกรียบปากหม้อได้
ยกเลิกไป ในครั้งต่อไปจะสาธิตการทาวุ้นมะพร้าวกับวุ้นกรอบรวมกัน ซึ่งจะดาเนินการในเดือนมีนาคม 2555
-

โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มงาน จะกาหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ในส่วนภาพรวมการดูงาน

อาจจะดูพร้อมกันกับกลุ่มงานอื่น ซึ่งนางวาสนา ราเพยพล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา จะติดต่อ บริษัท ฟินิกซ์ ฟัลพ แอนด์
เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ขอนแก่น ไว้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นางพิม พ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ นาเสื้อกลุ่มงานฯ มาแจกให้บุคลากรทุกคน คนละ 2 ตัว เป็นสีครีมและสีน้าตาล
สาหรับใส่วันจันทร์กับวันพุธ ที่ประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่า เสื้อสีครีมให้ใส่วันจันทร์ ส่วนเสื้อสีน้าตาลให้ใส่ในวันพุธ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม
นางมณีรตั น์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม
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