บันทึกสรุปการประชุมกลุ่มงาน
ครั้งที่ 12/2556
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.
สํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สาระการประชุม
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการ หัวหน้ากลุ่มงานได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของบุคลากร
ในกลุ่มงาน และบุคลากรกลุ่มงานได้รายงานดังนี้
1.1 นายอนุพันธ์ ได้รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานว่าได้ดําเนินการจัดทําสารสนเทศการให้บริการวิชาการของ
อาจารย์ให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยนําเอาระบบ IQA มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํารูปแบบของสารสนเทศ
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ใจในรูปแบบของการนําไปใช้รายงานด้านต่าง ๆ แต่ได้ทําระบบให้รองรับการการงานไว้น่าจะ
ครบถ้วน ส่วนการปรับปรุงเวปไซต์ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคราวที่แล้ว โดยการเพิ่มข้อมูลแหล่งทุน
การวิจัย และอัพเดท ในเรืองระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้ว
1.2 นางพิมพ์ชนก ได้รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานดังนี้
โครงการที่ได้รับงบประมาณการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2557 ในปีนี้คณะฯ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบบ Venadoc เรื่อง
“แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” โดย ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์
- โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเครื่องเรือนสําหรับผู้สูงอายุ สําหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้าน
โนนม่วง” โดย ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
- โครงการสัมมนา เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม
(3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology) โดย ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
ทั้งนี้ ทั้งสามโครงการได้ทําสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งหัวหน้าโครงการทั้ง 3 โครงการให้
ดําเนินการต่าง ๆ อาทิ การส่งโครงการเพื่อขออนุมัติใช้เงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรับ
เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติใช้เงินจากหัวหน้าโครงการแต่อย่างใด ซึ่งทางผศ.ประพันธ์พงศ์ จง
ปติยัตต์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานส่วนของอาจารย์เอง และได้เรียนถามเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้ให้บริการ
ได้ทันท่วงที ส่วนโครงการอื่น ๆ ก็ได้ติดตามหัวหน้าโครงการแล้ว ทราบว่า ส่วนของโครงการของ ผศ.อธิป
และผศ.สุรกานต์ จะดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2557
1)

2 หัวหน้ากลุ่มงานได้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมประสานงาน การอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสมรรถนะและสร้างการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่โครงการ โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดบึงกาฬ วัน
ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ โรงแรม เดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยมอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ประสานเรื่องที่พัก
ห้องประชุมสัมมนา และการเดินทางให้กบั คณะผู้วิจัย ส่วนการประสานงานด้านเอกสารหัวหน้ากลุ่มงานจะดําเนินการประสาน
ร่วมกับผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
3 กําหนดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556 หัวหน้ากลุ่มงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
การศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การเตรียมดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานได้แจ้งต่อที่ประชุมในการเตรียมการจัด
โครงการตามแผนยุทธศาสตณ์ เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 27 มกราคม และ 3
กุมภาพันธ์ 2557ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการเพื่อผลักดันให้เกิดการเขียนบทความทางวิชาการ โดยมี
วิทยากรเป็นคณาจารย์และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ประสานรายละเอียดกับอ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ใน
เรื่องรายชื่อวิทยากร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบและแจ้งชื่อต่อไป
5. สรุปกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
5.1 นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ISWA.7 (International Student Workshop of Architecture 2014)
in the School of Architecture of Seville in Spain มีกําหนดเดินทางระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 56 -12
ม.ค. 57 สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวสิรินภา สิริวิโรจน์ นางสาวนภนันท์ บุญศาสตร์พันธุ์
นายกฤตภาส กิจโกศล นายสาธิน วิชาผา
5.2 ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร เดินทางไปนําเสนอผลงานในการประชุม Spaces and Flows : Fourth
International Conference on Urban and Extra-Urban Studies 22-26 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดโดย Centre
for Urban Studies, University of Amsterdamณ เมือง Amsterdam ประเทศ เนเธอร์แลนด์
5.3 ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน เดินทางไปนําเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ The 4th Asian International Conference on Humanized Health Care 2013 ระหว่าง 1214 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ณ เมือง Yogyakarta
ประเทศ อินโดนีเซีย
โดยโครงการที่ 5.2 และ 5.3 ให้นางพิมพ์ชนกดําเนินการลงบันทึกข้อมูลไว้ในสารสนเทศด้านการนําเสนอผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ผู้จดบันทึกการประชุม

