ประว ัติราชการพิเศษ

ิ 206 รายการ
นางมณีร ัตน์ วีระกรพานิช : มีจํานวนทงส
ั น
ตงแต่
ั
ถึง
#
รายการ
ว ันที ว ันที
30 แต่งตังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
1 1 พ.ย. 57 เม.ย. เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินคณะ
58 สถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการอํานวยการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
13 ต.ค.
2
สํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
57
ประจําปี งบประาณ 2558
ั มนาจริยธรรมจรรยาบรรณของ
เข ้าร่วมอบรมสม
ื ต
ั ย์
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ความซอส
16 สุจริต...วัฒนธรรมองค์กรทีนั บวันยิงจางหาย"
16 ก.ย.
3
ก.ย. ในวันที 16 กันยายน 2557 เวลา 08.30 57
57 12.00 น. ณ อาคารเพียรวิจต
ิ ร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดยกองการเจ ้าหน ้าที
งานจรรยาบรรณ
่ ระบวนการเปลียน
กรรมการประเมินบุคคลเข ้าสูก
4 6 ส.ค. 57 ตําแหน่งข ้าราชการและพนั กงานมหาวิทยาลัย
(เลขประจําตําแหน่ง 4900 และ 1977)
ี คณะสถาปั ตยกรรม
กรรมการบริหารความเสยง
5 9 มิ.ย. 57 ศาสตร์
28 พ.ค.
คณะกรรมการและเลขานุการวิจัยและบริการ
6
57
วิชาการประจําคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะทํางานและเลขานุการทํางานกําหนด
28 พ.ค.
เกณฑ์ภาระงานด ้านการวิจัย และบริการวิชาการ
7
57
สําหรับบุคลการสายผู ้สอนคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
คณะทํางานและเลขานุการจัดกิจกรรมการ
ี ต่อเนืองของผู ้ประกอบการ
27 พ.ค.
พัฒนาวิชาชพ
8
ี สถาปั ตยกรรมควบคุมทีเป็ นบุคคล
57
วิชาชพ
ธรรมดา (พวต.) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
23 เข ้าร่วมโครงการประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารตาม
22 พ.ค.
9
พ.ค. แผนปฏิบัตริ าชการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
57
57 ประจําปี งบประมาณ 2557
เข ้าร่วมโครงการบรรยาย เรือง ขันตอน แนว
10
10 มี.ค.
ปฏิบัต ิ และหลักเกณฑ์ด ้านการวิจัย, การบริการ
10
มี.ค.
57
วิชาการ และการเงิน ทีบุคลากรคณะ
57
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ควรทราบ
10 ก.พ.
คณะทํางานเพือจัดทํารายงานผลการ
11
57
ดําเนินงานตามมาตรการและโครงการ ตาม

เอกสารอ้างอิง
สถ.41/2556 ลว.4
มิ.ย.2556
สถ.110/2557 ลว.
13ต.ค.2557

น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.5/1258
ลว.11ก.ย.2557

มข.4750/2557
ลว.6 ส.ค.2557
สถ.63/2557 ลว.9
มิ.ย.2557
สถ.54/2557 ลว.
28พ.ค.2557
สถ.55/2557 ลว.
28พ.ค.2557

สถ.53/2557 ลว.
27พ.ค.2557
สถ.45/2557 ลว.8
พ.ค.2557
สถ.30/2557 ลส.
28ก.พ.2557
สถ.18/2557 ลว.
10ก.พ.2557

นโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการการจัดงานการประชุมทางวิชาการ
ิ
เทคโนโลยีอาคารด ้านพลังงานและสงแวดล
้อม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถ.2/2557 ลว.2
12 2 ม.ค. 57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครังที 1 Building
ม.ค.2557
Technology Alliance Conference on
Energy and Environment I (BTAC on
Energy and Environment)
เข ้าร่วมโครงการทบทวนและปรับปรุงการ
มอบหมายงาน บุคลากรสายสนั บสนุน คณะ
25 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557 วันที
25 พ.ย.
สถ.90/2556 ลว.
13
พ.ย. 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงไฟฟ้ าพลังงานนํ า
56
19พ.ย.2556
56 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (เขือนอุบลรัตน์) จังหวัด
ขอนแก่น
ึ ษา สถ.86/2556 ลว.
22 ต.ค.
คณะทํางานด ้านการประกันคุณภาพการศก
14
56
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (เพิมเติม)
22ต.ค.2556
ั มนาเพือจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ
เข ้าร่วมสม
ิ ที ศธ
น.เชญ
11 ด ้านการวิจัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10 ต.ค.
0514.1.61.3/ว
15
ต.ค. ระหว่างวันที 10 - 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม
56
1779 ลว.2ต.ค.
56 อินเตอร์ รีสอร์ท จ.อุดรธานี จัดโดยกองบริหาร
2556
งานวิจัย
กรรมการอํานวยการจัดงานโครงการแลกเปลียน
เรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จและความ
20
20 ก.ย.
ภาคภูมใิ จ หน่วยงานสายสนั บสนุน คณะ
สถ.74/2556 ลว.
16
ก.ย.
56
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ครังที 5 ประจําปี
17ก.ย.2556
56
งบประมาณ 2556 (Arch. KKU Show & Share
2013)
ี
เข ้าร่วมโครงการประชุมเพือชแจงแผน
13
13 ก.ย.
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัีติราชการ คณะ
สถ.70/2556 ลว.2
17
ก.ย.
56
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก.ย.2556
56
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ั มนาและศก
ึ ษาดูงาน
เข ้าร่วมโครงการสม
ั พันธ์ ณ ต่างประเทศ ประจําปี ที ศธ
21 เครือข่ายวิเทศสม
16 มิ.ย.
18
มิ.ย. 2556 ในวันที 16 - 21 มิถน
ุ ายน 2556 ณ
0514.1.652/718
56
56 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ จัดโดย กองวิเทศ ลว.21พ.ค.2556
ั พันธ์ มข.
สม
อบรมหลักสูตร SSpec202 : การเขียนบทความ
น.ตอบรับที ศธ
23 พ.ค.
ทางวิชาการจากแนวปฏิบัตท
ิ ดี
ี จัดโดย สถาบัน
19
0514.19.1.5/440
56
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. ณ อาคารพิมล กล
ลว.2 พ.ค.2556
กิจ มข.
26 เม.ย. 26 ให ้บุคลากรเข ้าร่วมโครงการเสวนาเพือนํ าเสนอ สถ.34/2556 ลว.
20
56
เม.ย. (ร่าง) แผนการปรับปรุงพัฒนางาน สํานั กงาน 23เม.ย.2556
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คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ 2556 ใน
วันที 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
25 มี.ค.
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสถาปั ตยกรรม สถ.25/2556 ลว.
56
ศาสตร์
25มี.ค.2556
ั มนาและศก
ึ ษาดูงาน เพือ
เข ้าร่วมโครงการสม
การพัฒนางาน สํานั กงานคณบดี คณะ
16
14 มี.ค.
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.13/2556 ลว.
มี.ค.
56
ปี งบประมาณ 2556 ระหว่างวันที 14 - 16
14ก.พ.2556
56
มีนาคม 2556 ณ จังหวัดนครปฐม และ
กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค.
แต่งตังหัวหน ้างาน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถ.22/2556 ลว.8
56
(หัวหน ้างานวิจัยและบริการวิชาการ)
มี.ค.2556
การจัดอัตรากําลังบุคลากรสายสนั บสนุน คณะ
สถ.21/2556 ลว.8
8 มี.ค. 56 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สงั กัดงานวิจัยและ
มี.ค.2556
บริการวิชาการ สํานั กงานคณบดี)
อบรมหลักสูตร SSpec 113 : เทคนิคการเขียน น.ตอบรับ ที ศธ
23 ม.ค.
ผลงานเชงิ วิเคราะห์ ณ อาคารพิมลกลกิจ มข. 0514.19.1.3/35
56
จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.
ลว.10 ม.ค.2556
อบรมหลักสูตร SSpec 114 : การประเมินค่า
น.ตอบรับ ที ศธ
17 ม.ค.
ผลงานเพือการขอตําแหน่งทีสูงขึน ณ อาคาร
0514.19.1.3/35
56
พิมลกลกิจ มข. จัดโดยสถาบันพัฒนา
ลว.10 ม.ค.2556
ทรัพยากรมนุษย์ มข.
กรรมการอํานวยการการจัดงานโครงการ
แลกเปลียนเรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จและ
24 ส.ค.
สถ.53/2555 ลว.
ความภาคภูมใิ จ กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะ
55
24ส.ค.2555
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ครังที 4 ประจําปี 2555
(Arch.KKU Show and Share 2012)
15 ส.ค.
กรรมการและเลขานุการดําเนินงานวิจัยสถาบัน สถ.51/2555 ลว.
55
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
15ส.ค.2555
กรรมการและเลขานุการฝ่ ายประสานงานและ
อํานวยการจัดงาน การจัดการประชุมทาง
สถ.49/2555 ลว.7
7 ส.ค. 55 วิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน 50 ปี แห่ง
ส.ค.2555
การสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ครบรอบ 25 ปี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ี
ประชุมชแจงแนวปฏิ
บัตใิ นการประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการของข ้าราชการ พนั กงาน และ
น.ตอบรับที ศธ
23 ก.ค.
ลูกจ ้าง เวลา 08.30-12.30 น. ณ คณะ
0514.19.1.3/1305
55
วิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดย กองการ
ลว.19 ก.ค.2555
เจ ้าหน ้าที มข.
เข ้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบจัดเก็บและ
27
น.ตอบรับที ศธ
27 มิ.ย.
ทําลายเอกสาร ในวันที 27 มิถน
ุ ายน 2555เวลา
มิ.ย.
0514.19.1.4/1091
ั มนาสริ ค
55
08.30 - 15.30 น. ณ ห ้องสม
ิ ณ
ุ ากร 3
55
ลว.13มิ.ย.2555
ั 2 สาํ นั กงานอธิการบดี จัด
อาคารสริ ค
ิ ณ
ุ ากร ชน
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39 9 พ.ย. 54 พ.ย.
54

โดยกองกลาง งานสารบรรณ
ึ ษาดูงานของเครือข่ายวิเทศ
เข ้าร่วมโครงการศก
ั พันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555
สม
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มข.2675/2555
ั ชญ
ั และธนาคารกรุงไทย ลว.22 พ.ค.2555
มหาวิทยาลัยอัสสม
ในระหว่างวันที 11 - 13 มิถน
ุ ายน 2555 จัด
ั พันธ์ ม.ขอนแก่น
โดยสํานั กงานวิเทศสม
อบรมหลักสูตร SCore201 : การพัฒนาผลการ
ปฏิบัตงิ านระดับชํานาญการ ระหว่างวันที 8
น.ตอบรับที ศธ
มิ.ย. - 21 ก.ย.55 (ระยะเวลาไม่ตอ
่ เนือง)ณ
0514.19.1.3/977
อาคารศูนย์วช
ิ าการ มข. และนอกสถานที จัด ลว.6 มิ.ย.2555
โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.
ั มนาและศก
ึ ษาดูงาน
เข ้าร่วมอบรมโครงการสม
ั พันธ์
ของเครือข่ายวิเทศสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 ในวันที มข.2349/2555
16 - 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 ลว.4พ.ค.2555
ิ า ชน
ั 5 อาคาร
12.00 น. ณ ห ้องประชุมดุสต
ํ
ั พันธ์ มข.
พิมล กลกิจ จัดโดยสานั กงานวิเทศสม
คณะกรรมการและเลขานุการอํานวยการจัดการ
ประชุมทางวิชาการและนิทรรศการแสดงแผล
สถ.29/2555 ลว.
งาน 50 ปี แห่งการสถาปนา
25เม.ย.2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครบรอบ 25 ปี คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร MCore201 การพัฒนาผู ้นํ าเพือ
่ งารเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้ สําหรับ
มุง่ สูก
ผู ้บริหารระดับกลางสายสนั บสนุน ระยะที 1
น.ตอบรับที ศธ
วันที 15,15,19,21-23 มี.ค.55 ระยะที 2
0514.19.1.3/248
ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.55 และระยะที 3 วันที
ลว.21 ก.พ.2555
5-6 ก.ค.2555 ณ อาคารศูนย์วช
ิ าการ มข. และ
นอกสถานที จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข.
ฝึ กอบรมหลักสูตร MSpec205 การสร ้างและ
บริหารทีมงาน ในวันที 30 พฤศจิกายน 2554 น.ที ศธ
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห ้องประชุมราชาวดี 0514.19.1.3/2040
ั 5 อาคารศูนย์วช
ชน
ิ าการ จัดโดยสถาบันพัฒนา ลว.8พ.ย.2554
ทรัพยากรมนุษย์ ม.ขอนแก่น
ั มนาสํานั กงานคณบดี คณะ
เข ้าร่วมโครงการสม
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2555 เรือง "การวางแผนพัฒนาผลงาน" ใน
สถ.63/2554 ลว.
วันที15,16 และวันที 26-28 พฤศจิกายน 2554
11พ.ย.2554
ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
ี า
จังหวัดนครราชสม
ฝึ กอบรมหลักสูตร MSpec101 การเบริหาร
น.ที ศธ
ั ฤทธิผล ในวันที 22 พฤศจิกายน 0514.19.1.3/2040
จัดการทีมุง่ สม
2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห ้องประชุม
ลว.8พ.ย.2554
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41

42

43

44

45

46

47

48

ั 5 อาคารศูนย์วช
ราชาวดี ชน
ิ าการ จัดโดย
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ขอนแก่น
คณะกรรมการกลันกรองและจัดลําดับ
19 ต.ค.
สถ.62/2554 ลว.
ความสําคัญโครงการวิจัย คณะสถาปั ตยกรรม
54
19ต.ค.2554
ศาสตร์
เข ้าร่วมโครงการ"รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
กลุม
่ งานสายสนั บสนุน สํานั กงานคณบดี คณะ
26
26 ก.ย.
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
สถ.58/2554 ลว.
ก.ย.
54
2554"ในวันที 26 ก.ย.2554 เวลา 08.30 19ก.ย.2554
54
16.00 น. ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
แต่งตังคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ
และนิทรรศการการแสดงผลงาน คณะ
สถ.55/2554 ลว.5
5 ก.ย. 54 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2554(
ก.ย.2554
คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ ายประสานงาน
และอํานวยการ)
แต่งตังคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ
และนิทรรศการการแสดงผลงาน คณะ
สถ.55/2554 ลว.5
5 ก.ย. 54 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2554(
ก.ย.2554
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ั พันธ์ และจัดหารายได ้)
ประชาสม
คณะกรรมการอํานวยการโครงการแลกเปลียน
เรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จและความ
ภาคภูมใิ จกลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะส
19 ส.ค.
ถา◌ัปัตยกรรมศาสตร์ ครังที 3 ประจําปี 2554 สถ.51/2554 ลว.
54
Arch.Show & Share 2011 ในวันที 30 ส.ค. 19ส.ค.2554
2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โถงหน ้า
ห ้องสมุด อาคารสํานั กงานคณบดี คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
26 ก.ค.
คณะกรรมการจัดทีพักอาศัย
มข.3984/54 ลว.
54
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุม
่ ก.
26 ก.ค.54
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
เข ้าร่วมโครงการสม
ิ าร เรือง
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัต ิ
17 ราชการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
25 ก.ค.
สถ.46/2554 ลว.
ส.ค. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ใน
54
20ก.ค.2554
54 วันที 25 ก.ค.-17 ส.ค.2554 ณ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา และ
จังหวัดสุพรรณบุร ี
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
คณะกรรมการจัดสม
ิ าร เรือง
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตริ าชการ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
20 ก.ค.
สถ.45/2554 ลว.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ใน
54
20ก.ค.2554
วันที 25 ก.ค.-17 ส.ค.2554 ณ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สุพรรบุร ี
13 ก.ค. คณะทํางานและเลขานุการจัดกิจกรรมพัฒนา สถ.43/2554 ลว.

ี ต่อเนือง(พวต.)คณะสถาปั ตยกรรม
วิชาชพ
13ก.ค.2554
ศาสตร์
คณะทํางานจัดการความรู ้ หน่วยงานสาย
สถ.28/2554 ลว.9
9 พ.ค. 54 สนั บสนุน สํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรม
พ.ค.2554
ศาสตร์
เข ้าร่วมอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารโครงการวิเคราะห์
เพือกําหนดองค์ความรู ้ สํานั กงานคณบดี คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.29/2554 ลว.9
9 พ.ค. 54 เรือง"การจัดการความรู ้"ปี งบประมาณ 2554 ใน พ.ค.2554
วันที 18 พ.ค.2554 เวลา 08.30-16.30 น.ณ
ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ประชุมเพือปรึกษาหารือในการพิจารณากําหนด
ั เปลียนหมุนเวียนการ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารสบ
น.ตอบรับที ศธ
28 เม.ย.
บริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน เวลา 13.000514.19.1.3/795
54
15.30 น. ณ ห ้องประชุมสริ ค
ิ ณ
ุ ากรณ์ 3
ลว.28 เม.ย.2554
สํานั กงานอธิการบดี จัดโดย ฝ่ ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร มข.
อบรมหลักสูตร MSpec208 การพัฒนา
น.ตอบรับที ศธ
11 ม.ค.
Position Description ณ อาคารศูนย์วช
ิ าการ
0514.19.1.3/36
54
มข. จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลว.10 ม.ค.2554
มข.
ั มนาสํานั กงานคณบดี คณะ
เข ้าร่วมโครงการสม
12
10 ก.ย.
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
สถ43/2553 ลว23
ก.ย.
53
2553 ระหว่างวันที 10-12 ก.ย. 2553 ณ คณะ ส.ค.2553
53
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และจังหวัดหนองคาย
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือก
ึ ษาเพือรับทุนโครงการแลกเปลียน
นั กศก
สถ46/2553 ลว7
7 ก.ย. 53 ึ ษา ณ ต่างประเทศ ประจําปี 2553 คณะ ก.ย.2553
นั กศก
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ั มนา
คณะกรรมการอํานวยการ โครงการสม
17 ส.ค.
สถ41/2553 ลว17
สํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
53
ส.ค.2553
ประจําปี งบประมาณ 2553
ั ทนา
ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ ายสน
ั มนาสํานั กงานคณบดี คณะ
17 ส.ค.
การโครงการสม
สถ41/2553 ลว17
53
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
ส.ค.2553
2553
คณะกรรมการโครงการแลกเปลียนเรียนรู ้
ประสบการณ์ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จ
สถ39/2553 ลว5
5 ส.ค. 53 กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะสถาปั ตกรรมศาสตร์
ส.ค.2553
ครังที 2 ประจําปี 2553 Arch.Show & Share
2010(คณะกรรมการอํานวยการ)
เข ้าร่วมโครงการอบรมทักษะเบืองต ้นด ้านการ
16
16 ก.ค.
ป้ องกันและระงับอัคคีภัย วันศุกร์ท ี 16
สถ.33/2553 ลว.8
ก.ค.
53
กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ
ก.ค.2553
53
ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
54
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67

บริเวณลานจอดรถหน ้าคณะฯ จัดโดยกลุม
่ งาน
พัฒนากายภาพ คณะสถาปั ตกยรรมศาสตร์
คณะทํางานโครงการสถาปั ตย์ปลูกป่ าชว่ ยโลก
12 ก.ค.
ถวายพระพรแด่พอ
่ หลวง แม่หลวงของปวงชน สถ34/2553 ลว12
53
ชาวไทย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ก.ค.2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครังที 1
คณะทํางานและเลขานุการโครงการสถาปั ตย์
12 ก.ค.
ปลูกป่ าชว่ ยโลก ถวายพระพรแด่พอ
่ หลวง แม่ สถ34/2553 ลว12
53
หลวงของปวงชนชาวไทย คณะสถาปั ตยกรรม ก.ค.2553
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครังที 1
เข ้าร่วมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารถ่ายทอด
ความรู ้ เรือง"การวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากร
7
สายสนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์"ใน
สถ.29/2553 ลว.
7 ก.ค. 53 ก.ค. วันที 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 -16.30
25มิ.ย.2553
53 น.ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยกลุม
่ งานพััฒนา
ั พันธ์ สํานั ก
วิชาการและวิเทศสม
ื
ั มนาโครงการสง่ เสริมจรรยาบรรณ
เขาร่
้ วมสม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ 2553 ใน
สถ.30/2553 ลว.
2 ก.ค. 53 ก.ค. วันที 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 -12.00
29มิ.ย.2553
53 น. ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จัดโดยกลุม
่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนา
สํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ํ การเขียนคูม
ฝึ กอบรม เรือง"เทคนิคและวิธี
่ อ
ื การ
21 ปฏิบัตงิ าน"ในวันที 20-21 พฤษภาคม 2553 ณ
20 พ.ค.
สถ.14/2553 ลว.
พ.ค. ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จัด
53
11 พ.ค. 2553
53 โดยกลุม
่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนา สํานั กงาน
คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ี
เข ้าร่วมประชุมชแจงทํ
าความเข ้าใจการจัดทํา
16 ก.พ.
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปี
สถ5/2553 ลว 16
53
งบประมาณ 2553 ระดับหน่วยงานและบุคคล ก.พ 2553
ในวันที 18 ก.พ 2553
กรรมการและเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
10 ก.พ.
และนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ open
สถ 3/2553 ลว 10
53
House คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
ก.พ 2553
2553 (ฝ่ ายอํานวยการ)
กรรมการและเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ open
10 ก.พ.
สถ 3/2553 ลว 10
House คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
53
ก.พ 2553
2553 (ฝ่ ายนิทรรศการแสดงผลงานด ้านการ
วิจัย และการบริการวิชาการ)
กรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
10 ก.พ.
แสดงผลงาน โครงการ open House คณะ
สถ 3/2553 ลว 10
53
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2553 (ฝ่ าย
ก.พ 2553
ํ
นิทรรศการแสดงผลงานสานั กงานคณบดี)

10 ก.พ.
68
53

69

11 ม.ค.
53

70

11 ม.ค.
53

71

23 ธ.ค.
52

72

18 ธ.ค.
52

17 ธ.ค.
73
52

74

30 ก.ย.
52

75

21 ก.ย.
52

76

15 ก.ย.
52

77

17 ส.ค.
52

กรรมการและเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ open
House คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
2553 (คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ)
คณะทํางานและเลขานุการ จัดประชุมทาง
วิชาการ และแสดงผลงาน โครงการ Open
House คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
2553
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสําหรับสาย
ึ ษาระดับ
สนั บสนุน หลักสูตรการบริหารอุดมศก
26
ต ้น MCore 101 จัดโดยสถาบันพัฒนา
มิ.ย.
ทรัพยากรมนุษย์ มข.(วันที11-13 ม.ค., 18-20,
53
25-27 ม.ค., 1-3 ก.พ., 8, 15 ก.พ.,14 มิ.ย.,
25-26 มิ.ย.53
กรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ึ ษาในหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ศก
ึ ษา 2553 โดยวิธ ี
หลักสูตรปกติ ประจําปี การศก
้
พิเศษ (ชางเผือก)
อบรมหลักสูตร "การบริการจัดการทีมุง่
ั ฤทธิ" ณ อาคารเพียรวิจต
ผลสม
ิ ร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมหลักสูตร "การนํ าและการจัดการ การ
เปลียนแปลงในทีทํางาน" ณ อาคารเพียรวิจต
ิ ร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการคัดเลือกบุคคลเข ้าปฏิบัตงิ านเป็ น
้ นรายได ้
พนั กงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงิ
ึ ษา เลขประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง นั กวิชาการศก
807 สงั กัดสํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการโครงการ
แลกเปลียนเรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จและ
ความภาคภูมใิ จ กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ Arch. Show & Share
2009
อบรมหลักสูตรเฉพาะด ้านการบริหารจัดการ :
เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน
ิ ธิภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อย่างมีประสท
มข. จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มข.
อบรม"หลักสูตรเฉพาะที 1 การเปลียนแปลง
แผนกลยุทธ์สแ
ู่ ผนปฏิบัตงนรายบุคคล"วีนที 21
ส.ค 2552 ณ อาคารเพียรวิจต
ิ ร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สถ 3/2553 ลว 10
ก.พ 2553

สถ.1/2553 ลว. 11
ม.ค 2553

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/31
ลว.7 ม.ค.2553

สถ.111/2552 ลว.
23 ธ.ค 2552
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/4123
ลว.8 ธ.ค.2552
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/4123
ลว.8 ธ.ค.2552

มข.4244/2552
ลว.30 ก.ย.2552

สถ.94/2552 ลว.
21 ก.ย.2552

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/3162
ลว.4 ก.ย.2552

มข 3502/2552 ลว
17 ส.ค 2552

78 7 ส.ค. 52 -

79 4 ส.ค. 52 -

80 4 ส.ค. 52 81 3 ส.ค. 52 82

27 ก.ค.
52

-

83

19 ก.ค.
52

-

84

31 พ.ค.
52

-

29 พ.ค.
85
52

-

86

15 พ.ค.
52

-

87

13 พ.ค.
52

-

88 6 พ.ค. 52 -

89 4 พ.ค. 52 -

90

24 เม.ย.
52

-

อบรมหลักสูตรเฉพาะด ้านการบริหารจัดการ :
การคิดวิเคราะห์และสร ้างสรรค์ผลงาน ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มข.
กรรมการคัดเลือกบุคคลเข ้าปฏิบัตงิ านเป็ น
พนั กงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นั กวิชาการ
ึ ษา ตําแหน่งเลขที 1980 สงั กัดสํานั กงาน
ศก
คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการคัดเลือกบุคคลเข ้าปฏิบัตงิ านเป็ น
พนั กงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งต่างๆสงั กัดคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข ้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะที 4 : การคิด
วิเคราะห์และสร ้างสรรค์ผลงาน
กรรมการและเลขานุการบริหารการวิจัยและการ
บริการวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ิ ปะการวางตนของ
อบรมหลักสูตร "ศล
คนทํางานเพือการบริการทีมีคณ
ุ ภาพ" ณ ห ้อง
มงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น จัดโดย
ื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ชมรมอนุรักษ์ สบ
ประเทศไทย
คณะทํางานจัดการความรู ้ หน่วยงานสาย
สนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตรเฉพาะที 2 : การพัฒนาตัวชวัี ด
รายบุคคลในระบบบริหารจัดการเพือพัฒนาผล
การปฏิบัตงิ านและการให ้คําปรึกษาแนะนํ าและ
ิ ธิภาพ ณ คณะ
การกํากับติดตามอย่างมีประสท
วิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย คกก.พัฒนาบุคลากร
มข. และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มข.
คณะกรรมการเพือพิจารณากลันกรองและ
ึ ษา
คัดเลือกผู ้ทีสมควรจะได ้รับทุนการศก
สําหรับบุตรบุคลากร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ประจําปี 2552
คณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการด ้าน
โภชนาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง หัวหน ้ากลุม
่ งานพัฒนาวิชาการ
ั พันธ์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และวิเทศสม
ตังแต่วันที 7 เมษายน 2552 เป็ นต ้นไป
คณะกรรมการประสานงานการสอบและคุมสอบ
ึ ษา ใน
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้าศก
โครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ึ ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี การศก
2552
คณะกรรมการบริหารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/2562
ลว.31 ก.ค.2552
มข.3331/2552
ลว.4 ส.ค.2552
มข.3331/52 ลว. 4
ส.ค. 52
มข.3290/52 ลว. 3
ส.ค. 52
สถ.72/2552 ลว.
27 ก.ค.2552
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/2225
ลว.3 ก.ค.2552
สถ.46/2552 ลว.
31 พ.ค.2552
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/1461
ลว.14 พ.ค.2552

สถ.38/2552 ลว.
15 พ.ค. 2552
สถ. 35/2552 ลว.
13 พ.ค. 2552
สถ.34/2552 ลว. 6
พ.ค. 2552

สถ. 33/2552 ลว.
4 พ.ค. 2552

สถ. 29/2552 ลว.
24 เม.ย. 2552

91

92

31 มี.ค.
52

16 มี.ค.
52

-

-

93 6 ม.ค. 52 -

94

15 ธ.ค.
51

-

95

26 พ.ย.
51

-

96

18 พ.ย.
51

-

97

14 พ.ย.
51

-

98

19 ก.ย.
51

-

99

21 ส.ค.
51

-

100

22 ก.ค.
51

-

้
กรรมการประสานงานการใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. 1286/2552
ลว. 31 มีนาคม
2552

ั มนาบุคลากรคณะ
เข ้าร่วมการประชุมสม
สถาปั ตยกรรมสาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2552 เรือง"การถ่ายทอดตัวชวัี ดตามแผน
สถ. 26/2552 ลว.
่ น่วยงานย่อย" ในวันที 17
ยุทธศาสตร์ สูห
16 มี.ค. 2552
มีนาคม 2552 ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และวันที 20-21 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมนา
ข่าบุรรี ส
ี อร์ท จังหวัดอุดรธานี
ฟั งบรรยายพิเศษเรือง"ระบบโครงสร ้างตําแหน่ง
และค่าตอบแทนสําหรับ ข ้าราชการพลเรือน
ตาม พ.ร.บ.ข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ น.ตอบรับที ศธ
การเทียบโอนการเปลียนตําแหน่งจากระบบพีซ ี 0514.19.1.1/011
เข ้าสูร่ ะบบแท่งของข ้าราชการพลเรือนใน
ลว.5 ม.ค.2552
ึ ษา" เวลา 09.00-12.00 น. จัด
สถาบันอุดมศก
โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู ้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการประจํา สถ.115/2551 ลว.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
15 ธ.ค. 2551
อนุกรรมการคุมสอบวิชาความถนั ดทาง
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในการสอบคัดเลือก
ึ ษาในสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
บุคคลเข ้าศก
ศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถ.109/2551 ลว.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
26 พ.ย. 2551
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรโครงการปกติ
ึ ษา 2552 ด ้วยวิธพ
ประจําปี การศก
ี เิ ศษ
้
(โครงการชางเผื
อก)
ิ้ ล
้
เข ้าร่วมโครงการอบรมการใชฐานข
อมู
มข.5174/51 ลว.
หลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18พ.ย.51
คณะกรรมการอํานวยการและและสานงานใน
ึ ษาในสาขาวิชา
การสอบคัดเลือกบุคคลเข ้าศก
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการ
สถ.104/2551 ลว.
ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรม
14 พ.ย. 2551
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ
ึ ษา 2552 ด ้วยวิธพ
ประจําปี การศก
ี เิ ศษ
้
(โครงการชางเผื
อก)
กรรมการและเลขานุการ จัดงานมุทต
ิ าจิตผู ้
สถ.62/2551 ลว.
เกษี ยณอายุราชการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
23 ก.ค.2551
ประจําปี งบประมาณ 2551
คณะทํางานจัดงานมุทต
ิ าจิตผู ้เกษี ยณอายุ
สถ.65/2551 ลว.
ราชการ ประจําปี งบประมาณ 2551
21 ส.ค. 2551
ผู ้ชว่ ยเลขานุการร่างหลักสูตร์สถาปั ตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง
สถ.61/2551ลว.22
ภายใน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร ก.ค.2551
ใหม่ พ.ศ. 2553)
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17 มิ.ย.
51

-

102

28 มี.ค.
51

-

103

25 มี.ค.
51

-

104

18 มี.ค.
51

-

105

13 มี.ค.
51

-

106

12 มี.ค.
51

-

107 1 มี.ค. 51 -

108

22 ก.พ.
51

-

109

18 ก.พ.
51

-

110

15 ก.พ.
51

-

111

25 ม.ค.
51

-

112

25 ธ.ค.
50

-

113

25 ธ.ค.
50

-

กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร
สถ.51/2551 ลว.
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
17 มิ.ย.2551
สถาปั ตยกรรม
ื
หลักสูตรเฉพาะที 6 : ทักษะการสอสาร
เวลา น.ตอบรับที ศธ
13.00-16.30 น. จัดโดย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล 0514.19.1.3/839
มข. และกองการเจ ้าหน ้าที
ลว.10 มี.ค.2551
ให ้บุคลากรเข ้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพ
มข. 1412/2551
่ งค์กรการเรียนรู ้ ณ นาข่า
บุคลากรเพือพัฒนาสูอ
ลว. 25 มี.ค 2551
รีสอร์ท อุดรธานี
หลักสูตรเฉพาะที 4 : การสร ้างและการบริหาร น.ตอบรับที ศธ
ทีมงาน จัดโดย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มข. และ 0514.19.1.3/839
กองการเจ ้าหน ้าที
ลว.10 มี.ค.2551
ผู ้ชว่ ยเลขานุการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยี
มข. 1192/51 ลว.
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชา่ งและผัง
13 มี.ค.51
เมือง
ประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารเรือง "เทคนิคการทํา
น.ตอบรับที ศธ
ผลงานของข ้าราชการและพนั กงาน
0514.19.1.3/825
มหาวิทยาลัยสายสนั บสนุน" จัดโดย คณะ
ลว.10 มี.ค.2551
ึ ษาศาสตร์ มข.
ศก
กรรมการประสานงานในการสอบและคุมสอบ
ึ ษาในโครงการ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้าศก
พิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
สถ.37/2551 ลว.1
ศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
มี.ค.2551
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ึ ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี การศก
2551
กรรมการประสานงานในการสอบและคุมสอบ
ึ ษา ระดับ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้าศก
สถ.10/2551 ลว.
ึ ษา หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรม
บัณฑิตศก
22 ก.พ.51
หาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําปี
ึ ษา 2551
การศก
อบรมด ้านบริหารจัดการหลักสูตรเฉพาะที 13 :
น.ตอบรับที ศธ
ั ฤทธิ จัด
ทักษะการทํางานเป็ นทีมทีมุง่ ผลสม
0514.19.1.3/564
โดย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มข. และกองการ
ลว.12 ก.พ.2551
เจ ้าหน ้าที
ให ้บุคลากรเข ้ารับการอบรม หลักสุตรเฉพาะที มข.749/2551 ลว.
ั ฤทธิ
13:ทักษะการทํางานเป็ นทีมทีมุง่ ผลสม
15 ก.พ 2551
ื
กรรมการดําเนินการคัดเลือกเพือเสนอชอเข
้ารับ
สถ.7/2551 ลว.25
ิ ชูเกียรติบค
รางวัลเชด
ุ ลากร
ม.ค.51
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการฝ่ ายอํานวยการจัดการ
สถ.92/2550 ลว.
ประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะ
25 ธ.ค.50
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2551
คณะทํางานและเลขานุการฝ่ ายจัดหารายได ้
สถ.92/2550 ลว.
ั พันธ์ รับลงทะเบียน จัดหาที 25 ธ.ค.50
โฆษณา ประชาสม
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25 ธ.ค.
50

-

115

21 ธ.ค.
50

-

116

21 ก.ย.
50

-

117 3 พ.ค. 50 -

118 1 พ.ค. 50 -

119

22 ก.พ.
50

-

120 1 ก.พ. 50 121

25 ม.ค.
50

-

122

25 ม.ค.
50

-

123

24 ม.ค.
50

-

พักผู ้เข ้าประชุม และต ้อนรับ ในจัดการประชุม
ทางวิชาการนานาชาติ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ประจําปี 2551
คณะทํางานฝ่ ายจัดเลียงรับรอง อาหาร และ
เครืองดืม ในจัดการประชุมทางวิชาการ
สถ.92/2550 ลว.
นานาชาติ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 25 ธ.ค.50
2551
กรรมการฝ่ ายประสานงาน จัดทําข ้อสอบและ
อาคารสถานที ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ึ ษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ศก
สถ.90/2550 ลว.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
21 ธ.ค.50
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร โครงการปกติ
ึ ษา 2550 ด ้วยวิธพ
ประจําปี การศก
ี เิ ศษ
้
(โครงการชางเผื
อก)
ั มนาระบบบริหารจัดการเพือ
เข ้าร่วมโครงการสม
พัฒนาผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสาย
สนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มข. ใน
สถ.66/2550 ลว.
วันที 21 ก.ย.50 ณ โรงแรมอินเตอร์รส
ี อร์ท จ. 17 ก.ย.50
อุดรธานี จัดโดย สํานั กงานคณบดี คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน สําหรับหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
สถ.30/2550 ลว. 3
ึ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศกษาต ้น พ.ค.50
ึ ษา 2550
ปี การศก
กรรมการฝ่ ายประสานงานในการสอบคัดเลือก
ึ ษา ในโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต
บุคคลเข ้าศก
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา สถ.27/2550 ลว.1
การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรม พ.ค.50
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
ึ ษา 2550
การศก
กรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ึ ษาระดับบัณฑิตศก
ึ ษา หลักสูตร การ
ศก
สถ.11/2550 ลว.
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
22 ก.พ.50
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการประสานงานการบริหารและพัฒนา
มข. 678/50 ลว.
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.พ.50
ผู ้ชว่ ยเลขานุการกรรมการร่างหลักสูตรวิทยา
มข.292/2550 ลว.
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
25 ม.ค.2550
ชา่ งและผังเมือง
ผู ้ชว่ ยเลขานุการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
มข.292/50 ลว.25
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชา่ งและ
ม.ค.50
ผังเมือง
เข ้ารับการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร เรือง "การ
สถ.2/2550 ลว.16
พัฒนาระบบฐานข ้อมูลและสารสนเทศ" ระหว่าง
ม.ค.2550
วันที 24-28 มกราคม 2550 ณ คณะ
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23 ม.ค.
50

-
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23 ม.ค.
50

-

126 1 ธ.ค. 49 -

127 3 พ.ย. 49 -
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24 ต.ค.
49

-

129

24 ต.ค.
49

-

130

12 ต.ค.
49

-

131 4 ต.ค. 49 -

132 4 ส.ค. 49 -

133

14 ก.ค.
49

-

134

21 มิ.ย.
49

-
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14 มิ.ย.
49

-

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ี งใหม่
และจังหวัดเชย
ผู ้ชว่ ยเลขานุการกรรมการร่างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชา่ ง
และผังเมือง
ผู ้ชว่ ยเลขานุการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชา่ งและผัง
เมือง
เลขานุการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
(ระหว่างวันที 1 ธ.ค.49 - 31 พ.ค.51)
กรรมการฝ่ ายคุมสอบ และประสานงานในการ
ดําเนินการสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ึ ษาในสาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศก
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ึ ษา 2549
โดยวิธพ
ี เิ ศษ ประจําปี การศก
เจ ้าหน ้าทีพิมพ์และ/ผลิตข ้อสอบ ทุกสาขาวิชา
ในลักษณะโครงการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ ้าหน ้าทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีประสานงานและ
สนั บสนุนด ้านการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
ในลักษณะโครงการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ั มนา HR Northeast Forum 2006
เข ้าร่วมสม
ระหว่างวันที 12-13 ตุลาคม 2549 จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมการ
จัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทย
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน สําหรับหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
ึ ษา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศก
ึ ษา 2549
ปลาย ปี การศก
อบรม เรือง "การดําเนินการภายใต ้คํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ กรณี : การลดขันตอนการ
ปฏิบัตริ าชการ" จัดโดย กองการเจ ้าหน ้าที
กรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ าย
ึ ษา
สนั บสนุนบัณฑิตศก
คณะทํางานและผู ้ชว่ ยเลขานุการจัดทํารายงาน
ึ ษา 2548
การประเมินตนเอง (ประจําปี การศก
และปี งบประมาณ 2549)
อนุกรรมการและผู ้ชว่ ยเลขานุการร่างหลักสูตร
การจัดการงานชา่ ง กลุม
่ หลักสูตรด ้านโยธา ผัง
ิ
เมือง และสงแวดล ้อม ภายใต ้โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง มข. กับ กรมสง่ เสริม การ

มข.234/2550 ลว.
23 ม.ค.2550
มข. 234/50 ลว.
23 ม.ค.50
มข. 4935/49 ลว.
28 ธ.ค.49

สถ.65/2549 ลว.3
พ.ย.2549

สถ.14/2550 ลว.
27 ก.พ.50
สถ.14/2550 ลว.
27 ก.พ.50
น.ขออนุมัตท
ิ ี ศธ
514.1.3/82 ลว.10
ส.ค.2549
สถ.60/2549 ลว.4
ต.ค.2549
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/4645
ลว. 2 สงิ หาคม
2549
มข.2516/49 ลว.
14 ก.ค.49
สถ.27/2549 ลว.
23 มิ.ย.2549
มข.2080/2549
ลว.14 มิ.ย.2549
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14 มิ.ย.
49

-

137

26 พ.ค.
49

-

138

15 พ.ค.
49

-

139 2 พ.ค. 49 -

140 1 พ.ค. 49 -

141 1 พ.ค. 49 -

142

17 เม.ย.
49

-

143

3 เม.ย.
49

-

144

27 มี.ค.
49

-

145 21 มี.ค.

-

ปกครองท ้องถิน กระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการและผู ้ชว่ ยเลขานุการร่างหลักสูตร
ิ
การจัดการเมือง สงแวดล
้อม วัฒนธรรม และ
การท่องเทียว กลุม
่ หลักสูตรด ้านโยธา ผังเมือง
ิ
และสงแวดล
้อม ภายใต ้โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง มข. กับ กรมสง่ เสริมการปกครอง
ท ้องถิน กระทรวงมหาดไทย
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน สําหรับหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
ึ ษาต ้น
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศก
ึ
ปี การศกษา 2549
กรรมการฝ่ ายประสานงานในการสอบ ในการ
ึ ษาในโครงการ
สอบคัดเลือกบุคคล เข ้าศก
พิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธรี ับพิเศษ
ประจําปี การศ ึ
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
สม
ิ าร เรือง "การถ่ายทอดแผน
่ ารพัฒนา และวางแผนการ
ยุทธศาสตร์ไปสูก
ปฏิบัตงิ าน" ระหว่างวันที 2-7 พฤษภาคม 2549
จัดโดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เจ ้าหน ้าทีพิมพ์และ/ผลิตข ้อสอบ หลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการ
ึ ษา 2549
พิเศษ ประจําปี การศก
เจ ้าหน ้าทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีประสานงานและ
สนั บสนุนด ้านการเรียนการสอน หลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการ
ึ ษา 2549
พิเศษ ประจําปี การศก
ั ภาษณ์
อนุกรรมการประสานงานในการสอบสม
ึ ษา
ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯในการรับบุคคลเข ้าศก
ในมหาาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธรี ับตรง
ึ ษา 2549
ประจําปี การศก
กรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ึ ษาระดับบัณฑิตศก
ึ ษา หลักสูตร การ
ศก
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ประจําปี
ึ ษา 2549 (รอบที 2)
การศก
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
เข ้ารับการสม
ิ าร หลักสูตร นั ก
ึ ษา (นบอ. รุน
บริหารงานอุดมศก
่ ที 1) ระหว่าง
วันที 27-29 มีนาคม 2549 ณ ห ้องประชุม 2
อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และ
สงั คมศาสตร์
กรรมการคัดเลือกบุคคเข ้าปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้าง

มข.2080/2549
ลว.14 มิ.ย.2549

สถ.21/2549 ลว.
26 พ.ค.2549

สถ.20/2549 ลว.
15 พ.ค.2549

สถ.16/2549 ลว.
17 เม.ย.2549

สถ.44/49 ลว. 2
ส.ค.49

สถ.44/49 ลว. 2
ส.ค.49

มข.1502/49 ลว.1
พ.ค.49

สถ.14/2549 ลว.3
เม.ย.2549

มข. 939/49 ลว.
21 มี.ค.49
มข. 943/49 ลว.
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10 มี.ค.
49

-
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28 ก.พ.
49

-

148

28 ก.พ.
49

-

149 7 ก.พ. 49 150

11 ม.ค.
49

-

151 9 ม.ค. 49 -

152

23 ธ.ค.
48

-

153

14 พ.ย.
48

-

154 1 พ.ย. 48 -

155

28 ต.ค.
48

13 ก.ย.
48
11 ส.ค.
157
48
156

158

13 ก.ค.
48

-

-

-

ั
ชวคราว
ตําแหน่งเจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป
21 มี.ค.49
สงั กัดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิมเติม)
ผู ้ชว่ ยเลขานุการบริหารหลักสูตรการวางแผน
มข.746/49 ลว.10
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรม
มี.ค.49
ศาสตร์
ึ ษา ภาค
กรรมการดําเนินการจัดการศก
มข. 624/49 ลว.
ึ ษาฤดูร ้อน ประจําปี การศก
ึ ษา 2548 ของ
การศก
23 ก.พ.49
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ึ ษา ภาค
กรรมการดําเนินการจัดการศก
มข.624/2549 ลว.
ึ ษาฤดูร ้อน ประจําปี การศก
ึ ษา 2548
การศก
28 ก.พ.2549
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ึ ษา คณะ
เลขานุการกรรมการบัณฑิตศก
สถ.7/2549 ลว.7
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ก.พ.2549
มข.54/49 ลว.11
กรรมการและเลขานุการสอบหาข ้อเท็จจริง
ม.ค.49
กรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
ึ ษาระดับบัณฑิตศก
ึ ษา หลักสูตร การ
เข ้าศก
สถ.3/2549 ลว.9
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ประจําปี
ม.ค.2549
ึ ษา 2549
การศก
กรรมการฝ่ ายคุมสอบ และประสานงานในการ
ึ ษาใน
สอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล เข ้าศก
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา สถ.73/2548 ลว.
ออกแบบ อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรม
23 ธ.ค.2548
ึ ษา
ศาสตร์ มข. โดยวิธพ
ี เิ ศษ ประจําปี การศก
2549
ั มนาเรือง "การจัดการความรู ้ (Knowledge
สม
น.ตอบรับที ศธ
management) ด ้านการวิจัย สถาบัน" ในวัน
0514.19.1.3/2422
จันทร์ท ี 14 พ.ย.2548 เวลา 13.00-16.30 น.
ลว.10 พ.ย.2548
ั วแพทยศาสตร์ มข.
จัดโดย คณะสต
กรรมการดําเนินการจัดทํา มข.30 ระดับปริญญา
มข.3874/48 ลว.1
ึ ษา ประจําปี การศก
ึ ษา
ตรีและระดับบัณฑิตศก
พ.ย.48
2549
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน หลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรม สถ.75/2548 ลว.
ึ ษาปลาย ปี การศก
ึ ษา 28 ธ.ค.2548
ศาสตร์ ประจําภาคการศก
2548
เลขานุการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
สถ.59/2548 ลว.
ึ ษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
บัณฑิตศก
13 ก.ย.2548
ผู ้ชว่ ยเลขานุการคณะทํางาน จัดทําร่าง
สถ.54/2548 ลว.
โครงสร ้างการบริหารวิชาการ
11 ส.ค.2548
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
สายสนั บสนุน งวดที 1 ประจําปี งบประมาณ
สถ.47/2548 ลว.
2549 (ประเภทกรรมการจากบุคลากรสาย
13 ก.ค.2548
สนั บสนุน)

159

12 ก.ค.
48

-

160

11 ก.ค.
48

-

161 6 ก.ค. 48 -

162 6 ก.ค. 48 -

163

29 มิ.ย.
48

-

164

29 มิ.ย.
48

-

165 1 มิ.ย. 48 -

166

26 เม.ย.
48

-

167

24 มี.ค.
48

-

168

10 มี.ค.
48

-

ึ ษา
กรรมการดําเนินการสอบ ประจําปี การศก
2548
เลขานุการคณะทํางานร่างหลักสูตร คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สําหรับหลักสูตรระดับ
ึ ษา สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม และ
บัณฑิตศก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ก่อสร ้าง และสาขาภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม แก ้ไข
ั
ึ น นาง
คําสงคณะฯ
ที 44/2547 จากเดิมซงเป็
กาญจนา จันทรสมบัต)ิ
เจ ้าหน ้าทีพิมพ์และผลิตข ้อสอบ หลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการ
ึ ษา 2548
พิเศษ ประจําปี การศก
เจ ้าหน ้าทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีประสานงานด ้านเอกสาร
ต่าง ๆ ในการดําเนินงาน หลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการ
ึ ษา 2548
พิเศษ ประจําปี การศก
เข ้ารับการอบรม เรือง "การนํ าระบบประกัน
ึ ษามาใชในการปฏิ
้
คุณภาพการศก
บัตงิ าน" ใน
วันที 29 มิถน
ุ ายน 2548 ณ ห ้องบรรยาย 1 จัด
โดย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน สําหรับหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผู ้ชว่ ยเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการฝ่ ายคุมสอบและประสานงานในการ
ึ ษา ในโครงการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข ้าศก
พิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธรี ับพิเศษ
ึ ษา 2548
ประจําปี การศก
คณะกรรมการออกและตรวจข ้อสอบ สอบ
ั ภาษณ์และคุมสอบ ในการสอบคัดเลือก
สม
ึ ษาในสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
บุคคลเข ้าศก
ศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธพ
ี เิ ศษ ประจําปี
ึ ษา 2548 (กรรมการฝ่ ายคุมสอบและ
การศก
ประสานงานในการสอบ)
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ
การเปลียนแปลงให ้แก่ผู ้เกียวข ้องทังข ้าราชการ
และลูกจ ้าง ระหว่างวันที 10,11 และ 17 มี.ค.
ึ ษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
2548 ณ มข. และศก
ปั กกิง ประเทศจีน วันที 29 มี.ค. - 2 เม.ย.

สถ.46/2548 ลว.
12 ก.ค.2548

สถ.45/2548 ลว.
11 ก.ค.2548

สถ.43/2548 ลว.6
ก.ค.2548

สถ.43/2548 ลว.6
ก.ค.2548

สถ.33/2548 ลว.
21 มิ.ย.2548
สถ39/2548 ลว.29
มิ.ย.2548
มข.7216/2549
ลว.10 มี.ค.2549

สถ.23/2548 ลว.
26 เม.ย.2548

สถ.18/2548 ลว.
24 มี.ค.2548

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/380
ลว.9 มี.ค.48

169

28 ก.พ.
48

-

170

15 ก.พ.
48

-

171 1 ก.พ. 48 172

14 ม.ค.
48

-

173

12 ม.ค.
48

-

174

16 ธ.ค.
47

-

175 1 ธ.ค. 47 -

176

29 พ.ย.
47

-

177

11 พ.ย.
47

-

178 9 พ.ย. 47 -

179

20 ต.ค.
47

-

180

29 ก.ย.
47

-

181

23 ก.ย.
47

-

182

13 ก.ย.
47

-

183 1 ก.ย. 47 -

2548 จัดโดยสภาข ้าราชการและลูกจ ้าง
คณะทํางานด ้านกิจกรรมกลางของคณะ ใน
ึ ษา คณะ
คณะทํางานพัฒนานั กศก
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการและผู ้ชว่ ยเลขานุการบริหารหลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ในลักษณะ
โครงการพิเศษ
กรรมการจัดทีพักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุม
่ ก มีวาระ 2 ปี (ตังแต่วน
ั ที 1 ก.พ.48 ถึง
วันที 31 ม.ค.50)
กรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ าย
ึ ษา
สนั บสนุนบัณฑิตศก
กรรมการฝ่ ายคุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล
ึ ษาระดับ บัณฑิตศก
ึ ษา หลักสูตรการ
เข ้าศก
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ประจําภาค
ึ ษา 2548
ต ้น ปี การศก

สถ.15/48 ลว.28
ก.พ.48
สถ.11/48 ลว.15
ก.พ.48
มข. 52/48 ลว. 11
ม.ค.48
มข. 86/48 ลว. 14
ม.ค.48
สถ.1/48 ลว.12
ม.ค.48

มข. 4475/47 ลว.
16 ธ.ค.47
ึ ษา สถ.49/47 ลว.1
กรรมการดําเนินการสอบ ประจําภาคการศก
ึ ษา 2547
ปลาย ปี การศก
ธ.ค.47
กรรมการและเลขานุการ ดําเนินการคัดเลือก
ข ้าราชการเพือเป็ นผู ้แทนในการคัดเลือก
สถ.48/47 ลว.29
ข ้าราชการเป็ นคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน พ.ย.47
ึ ษา
ในสถาบันอุดมศก
เข ้ารับการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร เรือง "เทคนิค
สถ.35/47 ลว.13
การจัดสถานทีประชุมและงานพิธต
ี า่ ง ๆ" ณ
ต.ค.47
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการจัดทีพักอาศัย กลุม
่ ก. ผู ้แทนคณะ
มข. 3978/47 ลว.
เทคนิคการแพทย์ ตังแต่วันที 9 พ.ย.47 ถึง
9 พ.ย.47
วันที 31 มกราคม 2548
กรรมการและเลขานุการดําเนินการคัดเลือกรรม
สถ.40/47 ลว.20
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสาย
ต.ค.47
สนั บสนุน (งวดที 1 ประจําปี งบประมาณ 2548)
กรรมการจัดงานพิธบ
ี ายศรีสข
ู่ วัญผู ้เกษี ยณอายุ มข. 3096/47 ลว.
ราชการ ประจําปี 2547 (ฝ่ ายต ้อนรับ)
31 ส.ค.47
อนุกรรมการดําเนินการเลือกตังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู ้แทนข ้าราชการพลเรือน มข. 3385/47 ลว.
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายจัดแสดง
23 ก.ย.47
ั ทัศน์ของผู ้สมัครในวันที 1 ต.ค.47
วิสย
กรรมการและเลขานุการตรวจสอบคุณภาพคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ยกเลิก สถ.45/2546
สถ.24/47 ลว.13
ลว.2 ก.ค.46 และถูกยกเลิกโดย สถ.32/2547 ก.ย.47
ลว.5 ต.ค.47)
กรรมการและเลขานุการดําเนินการเลือกตัง
มข. 3114/47 ลว.
กรรมการสอบหาข ้อเท็จจริง

184

19 ส.ค.
47

-

185

17 ส.ค.
47

-

186

26 พ.ค.
47

-

187 4 ต.ค. 46 -

188 1 ส.ค. 45 -

189

12 ก.ค.
45

-

190

15 ม.ค.
45

-

10 ก.ย.
191
44

-

192

26 ก.พ.
44

-

193

28 ก.ย.
43

-

194

20 ก.ย.
43

-

195

11 ส.ค.
43

-

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู ้แทน
ข ้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ฝ่ าย
ั พันธ์)
ประชาสม
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู ้แทนคณาจารย์ประจํา
และประเภทผู ้แทนข ้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
ให ้บุคลากรเข ้ารับการอบรม หลักสูตรที 18
เรือง กฏ ระเบียบการบริหารงานยบุคคล
เข ้ารับการอบรม เรือง ความรู ้เกียวกับศาล
ปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดี ระหว่างวันที 26ั 5
27 พฤษภาคม 2547 ณ ห ้องประชุม 2 ชน
อาคารศูนย์บริการวิชาการ
เจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน สําหรับหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะ
ึ ษา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศก
ึ ษา 2549
ปลาย ปี การศก
ั มนาหลักสูตรสําหรับพัฒนา
เข ้ารับการอบรมสม
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับต ้น
ั มนา 2 ชน
ั 9
(หัวหน ้างาน รุน
่ ที 4) ณ ห ้องสม
อาคารเพียรวิจต
ิ ร คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ระหว่างวันที 1-20 ส.ค.45)
อนุกรรมการและเลขานุการดําเนินการเลือกตัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู ้แทน
คณาจารย์ประจํา ประจําหน่วยเลือกตังคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการสอบหาข ้อเท็จจริง
เข ้ารับการฝึ กอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร "ระบบการ
ประเมินเพือพัฒนาผลการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรสายสนั บสนุน"
เข ้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือการ
ื
สอสารระดั
บกลาง รุน
่ ที 1 วันที 26-28
กุมภาพันธ์,1-2,5-9,12-16 มีนาคม 2544 เวลา
10.00-12.00 น.
เข ้ารับการอบรมหลักสูตร การคิดและการ
ิ ใจอย่างเป็ นระบบ วันที 28 ก.ย.43 เวลา
ตัดสน
13.00-16.00 น.
กรรมการฝ่ ายวิเคราะหืพนที
ื และโครงการฟื นฟู
กรรมการ การดําเนินการชา่ ยเหลือผู ้ประสบภัย
นํ าท่วมปี 2543
อนุกรรมการหน่วยเลือกตังคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร ◌์ดําเนินการเลือกตังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา ประจํา
หน่วยเลือกตังคณะต่าง ๆ

1 ก.ย.47

มข.2939/47 ลว.
19 ส.ค.47
2893/47 ลว.17
ส.ค.47
มข. 1611/47 ลว.
21 พ.ค.47

สถ.60/2549 ลว. 4
ต.ค.49

มข. 2261/45 ลว.
23 ก.ค.45

มข. 2144/45 ลว.
12 ก.ค.45
มข. 133/45 ลว.
15 ม.ค.45
มข.2321/44 ลว.
10 ก.ย.44
มข.342/44 ลว.20
ก.พ.44
มข.2343/43 ลว.5
ก.ย.43
มข.2494/43 ลว.
20 ก.ย.43
มข.2127/43 ลว.
11 ส.ค.43

196

18 มิ.ย.
43

-

197 7 มิ.ย. 43 -

198 3 พ.ค. 43 -

199

1 เม.ย.
43

-

200

17 พ.ย.
42

-

201

12 พ.ย.
42

-

202 3 พ.ย. 42 -

203

11 ต.ค.
42

-

204

24 ก.ย.
42

-

205

11 ส.ค.
42

-

206 6 พ.ย. 40 -

เจ ้าหน ้าทีประสานงาน สภาคณบดีคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถ.34/2543 ลง
วันที 3 สงิ หาคม
2543
มข.1391/43 ลว.7
มิ.ย.43

กรรมการสาํ รองเก็บรักษาเงิน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
อนุกรรมการฝ่ ายสถานทีและยานพาหนะ
ั มนาวิชาการ เรือง "การ
คณะกรรมการจัดสม
สถ.15/2543 ลง
ั มนาเชงิ
เรียนการสอนยุคใหม่" และสม
วันที 3 พฤษภาคม
ปฏิบัตก
ิ าร เรือง "การประกันคุณภาพการ
2543
ปฏิบัตงิ านในสํานั กงานคณบดี" ในวันที 11-12
และ 17-20 พฤษภาคม 2543
สถ.12/2543 ลง
คณะทํางานและผู ้ชว่ ยเลขานุการ คณะทํางาน
วันที 24 เมษายน
ึ ษา
หน่วยประกันคุณภาพการศก
2543
ี
ประชุมรับฟั งคําชแจงการปรั
บเปลียนการรับ-สง่
ื เชญ
ิ ที ทม
หนั งสอ
เอกสาร และลงทะเบียน รับ E-mail Address
0501.3.2/ว 4911
ในวันที 17 พฤศจิกายน 2542 ณ ห ้องประชุม 1
ลว.12 พฤศจิกายน
สํานั กงานอธิการบดี อาคาร 2 จัดโดยกองการ
2542
เจ ้าหน ้าที
ื ตอบรับที
อบรมหลักสูตร "การเขียนและการ
หนั งสอ
ื ราชการ" ในวันที 12-13
เกษี ยณหนั งสอ
ทม
พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมแก่นอินน์ จ.
0520.1.1/3971
ขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว.18 ตุลาคม
วิทยาเขตปั ตตานี
2542
ฝึ กอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร การรับ-สง่ ข ้อมูล
ื เชญ
ิ ที ทม
หนั งสอ
ั พันธ์
ข่าวสารในเครือข่าย ประชาสม
0501.1.3/ว 361
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที 3 พฤศจิกายน
ลว.21 ตุลาคม
2542 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
2542
ั พันธ์ กองกลาง
มข. จัดโดย งานประชาสม
เข ้ารับการฝึ กอบรมโครงการปรับเปลียนระบบ
ทม
ื รุน
การลงทะเบียนรับ-สง่ หนั งสอ
่ ที 2 ระหว่าง
0520.1.1/3772
วันที 1-15 ตุลาคม 2542 เวลา 13.00-16.30
ลว.14 กันยายน
น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มข. จัดโดย กอง
2542
การเจ ้าหน ้าที
ทม
ิ ปะการเป็ นพิธก
อบรมหลักสูตร "ศล
ี ร" ในวันที
0520.1.1/3855
24 กันยายน 2542 ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัด
ลว.20 กันยายน
ึ ษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น จัดโดย ศก
2542
เข ้าร่วมเสวนาเรือง "มหาวิทยาลัยในกํากับของ
เอกสาร
รัฐบาล : การเปลียนแปลงทีเลียงไม่ได ้" จัด
ั พันธ์
ประชาสม
โดย สภาข ้าราชการฯ และ สอมก.
้ องคอมพิวเตอร์ใน
เข ้ารับการอบรมการใชเครื
มข.3818/40 ลว.6
การรับสง่ เอกสาร
พ.ย.40

