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สาระการประชุม
1. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการด้านบริการวิชาการ ในเดือนมกราคม มีการดําเนินการในด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งได้รับงบประมาณจากภายนอก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานีได้ตกลงจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาตามโครงการสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูล สํารวจพื้นที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผังเมืองรวม ระยะเวลา 270 วัน และมีค่าจ้างเป็น
เงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายธรรมวัฒน์ อินทจักร เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ
1.2 โครงการจัดทํากรอบแนวทางการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทเมืองหลัก :
ขอนแก่น โดยมี อาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทจักร เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเบิกเงินค่าจ้างโครงการงวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 760,000 บาท แล้ว
1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไข ปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2556 จังหวัด
บึงกาฬ ให้แก่การเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 2 จํานวน 25 % ของ
เงินค่าจ้างโครงการ เป็นจํานวน 814,500.- บาท
1.4 เทศบาลตําบลนากลาง ได้ตกลงจ้างให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนายนรากร พุทธโฆษ์ ดําเนินการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ํานันทจันทร์ และอาคารอนามัย เทศบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู โดยมีงบประมาณค่าออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา เป็นจํานวนเงิน 235,000 บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ดําเนินการทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2. การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการสัมมนา เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม (3-D Building Design & Draft
w/ BIM. Technology) นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวัน
ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้ดําเนินการ ขออนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ
สัมมนา เรื่องดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขออนุมัติให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจของหน่วยต่าง ๆ / ข้าราชการประจํา/เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว เข้าร่วม
สัมมนาในครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ ต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดําเนินการในส่วนของการประชาสัมพันธ์และที่เกี่ยวข้องตามที่อาจารย์
เจ้าของโครงการร้องขอเรียบร้อยแล้ว
3. การประสานงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ วันที่ 27 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมให้ทราบว่าได้ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจํานวน 38,400 บาท
3.2 ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 ดําเนินการจองห้อง ขอรถ และประสานงานเพื่อขอส่วนลดค่าเช่าอาคารสถานที่
3.4 การเรียนเชิญวิทยากร บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
o บรรยายหัวข้อ “เทคนิคและข้อควรรู้ในการผลิตบทความทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ ผศ.ดร.ชูพงศ์ ทองคําสมุทร บรรยายหัวข้อ “โครงสร้าง
และการเตรียมข้อมูลในการเขียนหนังสือ ตํารา และบทความทางวิชาการในสาขาออกแบบ
อุตสาหกรรม” โดย ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี
o บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และกรณีศึกษาในการขอตําแหน่งทางวิชาการ” โดย คุณกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o การฝึกปฏิบตั ิการเลือกหัวข้อ และวางเค้าโครงการเขียนบทความทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
ประมาณ 25 คน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม วิทยากรประจํากลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล กลุ่มที่
2 ผศ.ดร.ชูพงศ์ ทองคําสมุทร กลุ่มที่ 3 ผศ.ดร. วารุณี หวัง กลุ่มที่ 4 ผศ. สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ในการนี้
หัวหน้ากลุ่มงานได้กําชับให้ประชาสัมพันธ์อีกครั้งโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังอาจารย์
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีงานเขียนบทความ และให้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อใช้ขอตีพิมพ์สําหรับอาจารย์ด้วย นอกจากนั้น หัวหน้า
งานยังได้มอบหมายให้นายอนุพันธ์ ประสานกับฝ่ายโสต เพื่อเตรียมอุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การเตรียมจัดห้อง
ประชุมสัมมนากับฝ่ายอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. หัวหน้ากลุ่มงานได้แจ้งว่า หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีอาคาร ในการเตรียมงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม 1st Building
Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment) ครั้งที่
1 ประจําปี 2557 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
บรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยทางงานวิชาการได้ขอให้หัวหน้างานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทางงานฯ มีหน้าที่ในการประสานงานและอํานวยการในการจัดงาน โดยดําเนินการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน หนังสือเชิญ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจัดส่งไปให้กับฝ่ายวิชาการดําเนินการ
ส่งออกเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ
5. หัวหน้ากลุ่มงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีกําหนดเดินทางไปไประเทศพม่า เพื่อ
ดําเนิน โครงการวิจัยเชิงพื้นที่และทัศนศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 57
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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