ประว ัติราชการพิเศษ

ิ 115 รายการ
นายอนุพ ันธ์ พ ันธ์อมร : มีจํานวนทงส
ั น
ตงแต่
ั
ถึง
#
รายการ
ว ันที ว ันที
31 แต่งตังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
1 1 พ.ค. 58 ต.ค. เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินคณะ
58 สถาปั ตยกรรมศาสตร์
2

15 ธ.ค.
57

3

12 ธ.ค.
57

4

-

22
ธ.ค.
57
26
26 พ.ย.
พ.ย.
57
57
20
20 พ.ย.
พ.ย.
57
57
1
17 ต.ค.
ธ.ค.
57
57
12
1 ต.ค. 57 พ.ย.
57

เอกสารอ้างอิง
สถ.41/2556 ลว.4
มิ.ย.2556

กรรมการประกวดราคาจ ้างเหมาสํานั กงาน
คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

เอกสารงานการเงิน
บัญช ี และพัสดุ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการเครือข่ายนั กพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ศธ.0514.17.7/ ว
121

กรรมการเปิ ดซองสอบราคา

ศธ 0514.19.1.1/ว
087

ประชุมคณะกรรมการปฏิบต
ั ก
ิ ารระบบ
5
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(NOC) ครังที 3/2557
คณะกรรมการฝ่ านประสานงานรักษาความ
6
ปลอดภัยอาคารและสถานที พิธพ
ี ระราชทาน
ปริญญาบัตร 2557
แต่งตังเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
7
และตรวจนั บพัสดุคงเหลือ ประจําปี
งบประมาณ 2557
ั มนาจริยธรรมจรรยาบรรณ
เข ้าร่วมอบรมสม
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ความ
ื ต
ั ย์สจ
16 ซอส
ุ ริต...วัฒนธรรมองค์กรทีนั บวันยิง
16 ก.ย.
8
ก.ย. จางหาย" ในวันที 16 กันยายน 2557 เวลา
57
57 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเพียรวิจต
ิ ร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดยกองการ
เจ ้าหน ้าที งานจรรยาบรรณ
8
อบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร Web Server and Web
9 6 ส.ค. 57 ส.ค.
App Security 6 -8 สงิ หาคม 2557
57
คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการ
30 มิ.ย.
10
จัดการ KKU MIS (คณะสถาปั ตยกรรม
57
ศาสตร์)
11 เข ้าร่วมโครงการฝึ กอบรมเชงิ ปฏิบัต ิ
11 9 มิ.ย. 57
มิ.ย. หลักสูตร "การพัฒนาระบบคลังข ้อมูลด ้วย

ศธ 0514.17.2/ว.106
ศธ
0514.19.1.5/1489
สถ.91/2557 ลว.8
ส.ค.2557

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

ศธ 0514.17.3/0699
สถ.73/2557 ลว.30
มิ.ย.2557
น.ที ศธ
0514.19.1.5/728

57

12

28 พ.ค.
57

-

28 พ.ค.
13
57

30
พ.ค.
57

22 พ.ค.
14
57

23
พ.ค.
57

15

21 มี.ค.
57

21
มี.ค.
57

16

10 มี.ค.
57

10
มี.ค.
57

17

18 ก.พ.
57

18
ก.พ.
57

18 7 ก.พ. 57 -

19 2 ม.ค. 57 -

SQL Server 2005" รุน
่ ที 2 ระหว่างวันที 9 11 มิถน
ุ ายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. จัดโดยฝ่ าย
วิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม ศูนย์
คอมพิวเตอร์
คณะทํางานและผู ้ชว่ ยเลขานุการทํางาน
กําหนดเกณฑ์ภาระงานด ้านการวิจัย และ
บริการวิชาการ สําหรับบุคลการสายผู ้สอน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ั มนาในหัวข ้อ "การสร ้างเครือข่าย
เข ้าร่วมสม
คณะกรรมการปฏิบัตก
ิ ารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC)
ทีเข็มแข็ง" ระหว่างวันที 28 - 30 พฤษภาคม
2557 ณ จัดหวัดนครนายก จัดโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ กลุม
่ ภารกิจบริการเครือข่ายฯ
เข ้าร่วมโครงการประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2557
้
เข ้าร่วมการฝึ กอบรมการใชงานโปรแกรม
ิ ธิภาพ (รุน
ป้ องกันไวรัสอย่างมีประสท
่ ที 2)
ในวันที 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 16.30 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
เข ้าร่วมโครงการบรรยาย เรือง ขันตอน แนว
ปฏิบัต ิ และหลักเกณฑ์ด ้านการวิจัย, การ
บริการวิชาการ และการเงิน ทีบุคลากรคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ควรทราบ
ั มนา IBM Technology
เข ้าร่วมการสม
Roadshow in KhonKaen ในวันที 18
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ
โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น จัดโดย บ.IBM
จํากัด
กรรมการอํานวยการและประสานงานในการ
ดําเนินการสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
ึ ษาต่อในหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศา
เข ้าศก
สตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ึ ษา 2557 โดยวิธพ
ประจําปี การศก
ี เิ ศษ
้
(โครงการชางเผื
อก)
กรรมการฝ่ ายประสานงานบทความทาง
วิชาการ การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยี
ิ
อาคารด ้านพลังงานและสงแวดล
้อม คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครังที 1 Building Technology Alliance
Conference on Energy and Environment
I (BTAC on Energy and Environment)

ลว.29พ.ค.2557

สถ.55/2557 ลว.28
พ.ค.2557

น.ที ศธ 0514.17.2/ว
40 ลว.20พ.ค.2557

สถ.45/2557 ลว.8
พ.ค.2557

แบบตอบรับ
(ออนไลน์)

สถ.30/2557 ลส.28
ก.พ.2557

แบบตอบรับลง 30
ม.ค.2557(ออนไลน์)

สถ.17/2557 ลว.7
ก.พ.2557

สถ.2/2557 ลว.2ม.ค.
2557

20 9 ธ.ค. 56

21

25 พ.ย.
56

22

22 ต.ค.
56

23 1 ต.ค. 56

24

26 ก.ย.
56

25 2 ส.ค. 56

26 8 ก.ค. 56

27

26 เม.ย.
56

ึ ษาดูงาน โครงการพัฒนา
ประชุมและทัศนศก
เครือข่ายเจ ้าหน ้าทีสนั บสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที 19 - 24
ธันวาคม 2556 อาคารสํานั กงานอธิการบดี
ั 1 และ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลกและ
24 ชน
น.ที ศธ
ี งใหม่ (วันที 19 ธ.ค.56 ประชุม 0514.1.61.2/ว 2249
ธ.ค. จังหวัดเชย
56 สรุปแผนและกําหนดแผนงานเครือข่าย
ลว.29 พ.ย.2556
ประจําปี 2557 วันที 21-24 ธ.ค.56 ทัศน
ึ ษาดูงานนอกสถานที ม.นเรศวร จ.
ศก
ี งใหม่) จัดโดยกอง
พิษณุโลก และจ.เชย
บริการงานวิจัย มข.
เข ้าร่วมโครงการทบทวนและปรับปรุงการ
มอบหมายงาน บุคลากรสายสนั บสนุน คณะ
25 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557
สถ.90/2556 ลว.19
พ.ย. วันที 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงไฟฟ้ า
พ.ย.2556
56 พลังงานนํ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขือนอุบล
รัตน์) จังหวัดขอนแก่น
21
กรรมการจําหน่ายพัสดุโดยวิธก
ี ารตกลงราคา สถ.87/2556 ลว.22
ต.ค.
ในการทําหน ้าทีเกียวกับการจําหน่ายพัสดุ
ต.ค.2556
56
12 แต่งตังเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
สถ.54/2556 ลว.18
พ.ย. และตรวจนั บพัสดุค
ึ งเหลือ ประจําปี
ก.ค.2556
56 งบประมาณ 2556
เข ้าร่วมอบรมหลักสูตร MCore 101 ก ้าวแรก
่ ารบริหารสําหรับสายสนั บสนุน ระยะที 3
สูก
สะท ้อนผลการเปลียนแปลงและเสนอ
27
แนวทางพัฒนา ระหว่างวันที 26 - 27
น.ที ศธ 0514.1.50/ว
ก.ย.
กันยายน 2556 (กําหนดการเดิม 29 - 30
736 ลว.3ส.ค.2556
56
สงิ หาคม 2556) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ
โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย จัด
โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์
้
เข ้าร่วมอบรมหลักสูตรแนะนํ าการใชงาน
"บริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข."
2
เมลล์ตอบรับศูนย์
ในวันที 2 สงิ หาคม 2556 เวลา 13.30 ส.ค.
คอมพิวเตอร์ เมือวันที
16.30 น. ณ ห ้องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์สํานั ก
56
2 กรกฎาคม 2556
ั 2 อาคาร 3 จัดโดยศูนย์
วิทยบริการ ชน
คอมพิวเตอร์
เข ้าร่วมอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายไร ้สายและการบริหารจัดการ
ิ ที ศธ
8
น.เชญ
เครืองแม่ขา่ ยเสมือน ในวันที 8 กรกฎาคม
ก.ค.
0514.17.2/ว70 ลว.
2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห ้อง VCS
56
20มิ.ย.2556
ั 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโดยศูนย์
1 ชน
คอมพิวเตอร์
26 เข ้าร่วมโครงการเสวนาเพือนํ าเสนอ (ร่าง)
สถ.34/2556 ลว.23
เม.ย. แผนการปรับปรุงพัฒนางาน สํานั กงาน
เม.ย.2556

56

คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ 2556
ในวันที 26 เมษายน 2556 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
่ าร
อบรมหลักสูตร MCore101 ก ้าวแรกสูก
30 บริหารสําหรับสายสนั บสนุน (ระยะเวลาไม่
27 มี.ค.
28
ส.ค. ต่อเนือง) ณ อาคารพิมลกลกิจ มข. และนอก
56
56 สถานที จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข.
ั มนาและศก
ึ ษาดูงาน เพือ
เข ้าร่วมโครงการสม
การพัฒนางาน สํานั กงานคณบดี คณะ
16
14 มี.ค.
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
มี.ค.
56
ปี งบประมาณ 2556 ระหว่างวันที 14 - 16
56
มีนาคม 2556 ณ จังหวัดนครปฐม และ
กรุงเทพมหานคร
การจัดอัตรากําลังบุคลากรสายสนั บสนุน
30 8 มี.ค. 56 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สงั กัดงานวิจัย
และบริการวิชาการ สํานั กงานคณบดี)
อบรมหลักสูตรด ้านการยกระดับคุณภาพผล
การปฏิบัตงิ านสายสนั บสนุน หลักสูตร Score
12 109 : การพัฒนาสมรรถนะ สําหรับบุคลากร
31 4 มี.ค. 56 ก.ค. สายสนั บสนุน (ระยะเวลาไม่ตอ
่ เนือง) (รุน
่ ที
56 2) ณ อาคารพิมล กลกิจ มข. และนอก
สถานที จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข.
อบรมหลักสูตร SSpec 203 : การสร ้าง
28 ม.ค.
เครือข่ายการเรียนรู ้ในองค์กรเพือการพัฒนา
32
56
งาน ณ อาคารพิมลกลกิจ มข. จัดโดย
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.
อบรมหลักสูตร SSpec 205 : เทคนิคการ
ี ณ
18 ม.ค.
รายงานผลการปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชพ
33
56
อาคารพิมลกลกิจ มข. จัดโดยสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มข.
อบรมหลักสูตร KKU Google Apps ณ คณะ
34 2 พ.ย. 55 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์
ึ ษาดูงานด ้านการจัดทําระบบประกัน
ศก
คุณภาพและระบบฐานข ้อมูล (โครงการดูงาน
29 ต.ค.
35
กลุม
่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ) เวลา
55
09.00-12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มข.
12
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจ
36 1 ต.ค. 55 พ.ย.
นั บพัสดุคงเหลือประจําปี งบประมาณ 2555
55

น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/349
ลว.26 มี.ค.2556

สถ.13/2556 ลว.14
ก.พ.2556

สถ.21/2556 ลว.8
มี.ค.2556

น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/100
ลว.29 ม.ค.2556

น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/35 ลว.
10 ม.ค.2556
น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/35 ลว.
10 ม.ค.2556
ิ ที ศธ
น.เชญ
0514.17.3/ว.81 ลว.
21 ก.ย.2555
น.ขอความอนุเคราะห์
ึ ษาดูงาน ที ศธ
ศก
0514.19.1.3/1745
ลว.29 ต.ค.2555
สถ.50/2555 ลว.9
ส.ค.2555

37

13 ก.ย.
55

-

38

24 ส.ค.
55

-

39 7 ส.ค. 55 -

14 พ.ค.
40
55

19
พ.ค.
55

9
41 9 ธ.ค. 54 ธ.ค.
54

42 7 ธ.ค. 54 -

11 พ.ย.
43
54

28
พ.ย.
54

26 ก.ย.
44
54

26
ก.ย.
54

แต่งตังคณะกรรมการฝ่ ายจัดการระชุมทาง
วิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน 50 ปี
สถ.60/2555 ลว.13
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแ◌่กน
่
ก.ย.2555
และครบรอบ 25 ปี คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ (เพิมเติม)
ั พันธ์
กรรมการด ้านจัดทําเอกสาร ประชาสม
และพิธก
ี ารการจัดงานโครงการแลกเปลียน
เรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จและความ
สถ.53/2555 ลว.24
ภาคภูมใิ จ กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะ
ส.ค.2555
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ครังที 4 ประจําปี 2555
(Arch.KKU Show and Share 2012)
กรรมการฝ่ ายสถานที การจัดการประชุมทาง
วิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน 50 ปี สถ.49/2555 ลว.7
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ส.ค.2555
ครบรอบ 25 ปี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
ประชุมสม
ิ ารในหัวข ้อ "การ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือรองรับการขับเคลือน
่ ันดับต ้นของโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสูอ
ิ ที ศธ
น.เชญ
ตามเกณฑ์ QS World University Ranking"
0514.17.2/ว 33 ลว.
ในวันที 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.303พ.ค.2555
ั 1 ศูนย์
15.30 น. ณ ห ้องประชุม 1 ชน
คอมพิวเตอร์ และวันที 17-19 พฤษภาคม
้ จ.ตราด จัดโดยศูนย์
2555 ณ เกาะชาง
คอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
ร่วมเป็ นเจ ้าหน ้าทีดูแลระบบประเมินการเรียน
้
การสอน และเข ้าร่วมอบรมการใชโปรแกรม
ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ
น.ที ศธ
ลงทะเบียน ในวันที 9 ธันวาคม 2555 เวลา
0514.19.1.3/2134
09.00-14.00 น. ณ ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ลว.30พ.ย.2554
ั 7
คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชน
จัดโดยสํานั กนวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคารศูนย์สารสนเทศ
แต่งตังเจ ้าหน ้าทีดูแลระบบประเมินการเรียน มข.7586/54 ลว.7
การสอน
ธ.ค.54
ั มนาสํานั กงานคณบดี
เข ้าร่วมโครงการสม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2555 เรือง "การวางแผนพัฒนา
สถ.63/2554 ลว.11
ผลงาน" ในวันที15,16 และวันที 26-28
พ.ย.2554
พฤศจิกายน 2554 ณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ี า
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสม
เข ้าร่วมโครงการ"รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
กลุม
่ งานสายสนั บสนุน สํานั กงานคณบดี
สถ.58/2554 ลว.19
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
ก.ย.2554
งบประมาณ 2554"ในวันที 26 ก.ย.2554

45

46

47

48

49

50

51

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห ้องบรรยาย 1
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
แต่งตังคณะกรรมการจัดการประชุมทาง
วิชาการและนิทรรศการการแสดงผลงาน
สถ.55/2554 ลว.5
5 ก.ย. 54 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2554(
ก.ย.2554
คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล และรายงาน
ด ้านบัญช)ี
ั พันธ์
คณะกรรมการจัดทําเอกสาร ประชาสม
และพิธก
ี ารโครงการแลกเปลียนเรียนรู ้
ประสบการณ์ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จ
กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะสถา◌ัปัตยกรรม
19 ส.ค.
สถ.51/2554 ลว.19
ศาสตร์ ครังที 3 ประจําปี 2554 Arch.Show
54
ส.ค.2554
& Share 2011 ในวันที 30 ส.ค.2554 เวลา
08.30 - 12.00 น. ณ โถงหน ้าห ้องสมุด
อาคารสํานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
แต่งตังกรรมการคุมสอบและกรรมการคุมสอบ
มข.4183/54 ลว. 4
4 ส.ค. 54 (สํารอง)เพือคัดเลือกบุคคลเข ้าปฏิบัตงิ าน
ส.ค.54
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครังที3/2554
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
เข ้าร่วมโครงการสม
ิ าร เรือง
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัต ิ
17 ราชการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
25 ก.ค.
สถ.46/2554 ลว.20
ส.ค. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ใน
54
ก.ค.2554
54 วันที 25 ก.ค.-17 ส.ค.2554 ณ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา และ
จังหวัดสุพรรณบุร ี
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
คณะกรรมการจัดสม
ิ าร เรือง
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัต ิ
ราชการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
20 ก.ค.
สถ.45/2554 ลว.20
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ใน
54
ก.ค.2554
วันที 25 ก.ค.-17 ส.ค.2554 ณ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสุพรรบุร ี
เข ้าร่วมอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารโครงการวิเคราะห์
เพือกําหนดองค์ความรู ้ สํานั กงานคณบดี
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถ.29/2554 ลว.9
9 พ.ค. 54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรือง"การจัดการ
พ.ค.2554
ความรู ้"ปี งบประมาณ 2554 ในวันที 18 พ.ค.
2554 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห ้องบรรยาย
1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เข ้าร่วมประชุมการดําเนินการถ่ายทอด
ั ญาณภาพงานพิธพ
สญ
ี ระราชทานปริญญา
ิ ที ศธ
9
น.เชญ
ึ ษา ประจําปี การศก
ึ ษา
บัตรแก่ผู ้สําเร็จการศก
9 ธ.ค. 53 ธ.ค.
0514.1.29/ว 909 ลว
2552 ผ่านระบบเครือข่าย LAN (Local Area
53
3ธ.ค.2553
Network) ในวันพฤหัสบดีท ี 9 ธ.ค.2553
เวลา 13.30 น.เป็ นต ้นไป ณ ห ้องประชุม

10 ก.ย.
52
53

12
ก.ย.
53

53

19 ส.ค.
53

20
ส.ค.
53

54

17 ส.ค.
53

-

55 5 ส.ค. 53 -

16 ก.ค.
56
53

16
ก.ค.
53

7
57 7 ก.ค. 53 ก.ค.
53

2
58 2 ก.ค. 53 ก.ค.
53

สํานั กนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์
สารสนเทศ ม.ขอนแก่น
ั มนาสํานั กงานคณบดี
เข ้าร่วมโครงการสม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2553 ระหว่างวันที 10-12 ก.ย.
2553 ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
จังหวัดหนองคาย
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
เข ้าร่วมโครงการประชุมสม
ิ าร
เรือง"การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยี
ื
สารสนเทศและการสอสาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที 2(พ.ศ.
ื ตก
่ ารปฏิบัตใิ นระดับปฏิบั
2554-2557) สูก
ิ าร
ด ้านเทคนิค และการระบุข ้อมูลเพือการ
วางแผนยุทธศาสตร์ศน
ู ย์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2554
คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ ายเอกสาร
ั พันธ์ และพิธก
ั มนา
ประชาสม
ี าร โครงการสม
ํ
สานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2553
คณะกรรมการโครงการแลกเปลียนเรียนรู ้
ประสบการณ์ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จ
กลุม
่ งานสายสนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ครังที 2 ประจําปี 2553 Arch.Show
& Share 2010(คณะกรรมการด ้านจัดทํา
ั พันธ์ และพิธก
เอกสาร ประชาสม
ี าร)
เข ้าร่วมโครงการอบรมทักษะเบืองต ้นด ้าน
การป้ องกันและระงับอัคคีภัย วันศุกร์ท ี 16
กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ
ห ้องบรรยาย 1 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และบริเวณลานจอดรถหน ้าคณะฯ จัดโดย
กลุม
่ งานพัฒนากายภาพ คณะสถาปั ตกยรรม
ศาสตร์
เข ้าร่วมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
ถ่ายทอดความรู ้ เรือง"การวิจัยสถาบันสําหรับ
บุคลากรสายสนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์"ในวันที 7 กรกฎาคม 2553 เวลา
08.30 -16.30 น.ณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยกลุม
่
ั
ั พันธ์
งานพัฒนาวิชาการและวิเทศสม
ื
ั มนาโครงการสง่ เสริมจรรยาบรรณ
เขาร่
้ วมสม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ 2553
ในวันที 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จัดโดยกลุม
่ งาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สํานั กงานคณบดี

สถ43/2553 ลว23
ส.ค.2553

มข.ที3702/2553 ลว.
10ส.ค.2553

สถ41/2553 ลว17
ส.ค.2553

สถ39/2553 ลว5ส.ค.
2553

สถ.33/2553 ลว.8
ก.ค.2553

สถ.29/2553 ลว.25
มิ.ย.2553

สถ.30/2553 ลว.29
มิ.ย.2553
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12 มิ.ย.
53

12
มิ.ย.
53

60 1 มิ.ย. 53 -

61

20 พ.ค.
53

21
พ.ค.
53

62

16 ก.พ.
53

-

15 ก.พ.
63
53

64

10 ก.พ.
53

21 ธ.ค.
65
52

17
ก.พ.
53

22
ธ.ค.
52

66 1 ต.ค. 52 -

21 ก.ย.
52

-

68 14 ก.ย.

-

67

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ิ ปะการวางตนของคนทํางานเพือ
อบรม"ศล
การบริการทีมีคณ
ุ ภาพ"ในวันที 12 มิถน
ุ ายน ที ศธ
2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม
0514.19.1.3/95 ลว.
ื
โฆษะ จ.ขอนแก่น จัดโดยชมรมอนุรักษ์ สบ
7มิ.ย.2553
ี
สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด ้านการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัตงิ าน
สายสนั บสนุนระดับปฏิบัตก
ิ าร ชํานาญการ
น.ตอบรับที ศธ
ี
และเชยวชาญ
Sspec 109 : การสร ้างมนุษย 0514.19.1.3/991
ั
สมพันธ์และการทํางานเป็ นทีม ณ คณะ
ลว.21 พ.ค.2553
วิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดยสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เข ้าร่วมโครงการฝึ กอบรม เรือง"เทคนิคและ
วิธก
ี ารเขียนคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน"ในวันที 2021 พฤษภาคม 2553 ณ ห ้องบรรยาย 1 คณะ สถ.14/2553 ลว.11
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จัดโดยกลุม
่ งาน
พ.ค. 2553
ํ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สานั กงานคณบดี
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ี
เข ้าร่วมประชุมชแจงทํ
าความเข ้าใจแนว
ทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สถ 5/2553 ลว 16
ประจําปี งบประมาณ 2553 ระดับหน่วยงาน ก.พ 2553
และบุคคล ในวันที 18 ก.พ 2553
โครงการอบรม"เชงิ ปฏิบัตก
ิ าร Syslog
Solution ทีผ่านมาตรฐานถูกต ้องครบถ ้วน
สมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด ้วยการกระทําผิด ศธ.
เกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 " วันที 15- 0514.1.31.3/0054
17 ก.พ 2553 ณ ห ้องปฏิบัตก
ิ ารคอมพิวเตอร์ ลว. 8 ก.พ 2553
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคอีสาน
กรรมการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ Open
สถ 3/2553 ลว 10
house คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี ก.พ 2553
2553 (ฝ่ ายประเมินผล)
ข ้าราชการ พนั กงานลูกจ ้างปฏิบัตห
ิ น ้าที
มข.5787/2552 ลว.
รักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที
17/ธ.ค./2552
ราชการ
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจ สถ.77/2552 ลว.19
นั บพัสดุคงเหลือประจําปี งบประมาณ 2552 ส.ค.2552
กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการโครงการ
แลกเปลียนเรียนรู ้ประสบการณ์ความสําเร็จ
สถ.94/2552 ลว.21
และความภาคภูมใิ จ กลุม
่ งานสายสนั บสนุน
ก.ย.2552
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ Arch. Show &
Share 2009
อบรมหลักสูตรเฉพาะด ้านการบริหารจัดการ : น.ตอบรับที ศธ
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12 ก.ย.
52

-
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10 ก.ย.
52

-

11 ส.ค.
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-

72 7 ส.ค. 52 -
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19 ก.ค.
52

-
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23 มิ.ย.
52

-
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31 พ.ค.
52

-

3 เม.ย.
76
52

-

77

23 มี.ค.
52

-

78

16 มี.ค.
52

-

79 13 มี.ค.

-

ั ฤทธิ ณ
ทักษะการทํางานเป็ นทีมทีมุง่ ผลสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล มข.
กรรมการคุมสอบ เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป
ตําแหน่งเลขที 1977 วันที 12 กันยายน
2552
ึ ษา ตําแหน่ง
กรรมการคุมสอบ นั กวิชาการศก
เลขที 1980 วันพฤหัสบดีท ี 10 กันยายน
2552
อบรมหลักสูตรเฉพาะด ้านการบริหารจัดการ :
การสร ้างและพัฒนาคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน ณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล มข.
อบรมหลักสูตรเฉพาะด ้านการบริหารจัดการ :
การคิดวิเคราะห์และสร ้างสรรค์ผลงาน ณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล มข.
ิ ปะการวางตนของ
อบรมหลักสูตร "ศล
คนทํางานเพือการบริการทีมีคณ
ุ ภาพ" ณ
ห ้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
ื สานวัฒนธรรมและ
จัดโดยชมรมอนุรักษ์ สบ
ภาษาแห่งประเทศไทย
กรรมการเก็บรักษาเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณของคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
คณะทํางานจัดการความรู ้ หน่วยงานสาย
สนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
อบรมอุปกรณ์ด ้านระบบเครือข่าย วันที 3
เมษายน 2552 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ
ั 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห ้องฝึ กอบรม ชน
กรรมการเก็บรักษาเงินและเข ้าหน ้าท่
ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ั มนาบุคลากรคณะ
เข ้าร่วมการประชุมสม
สถาปั ตยกรรมสาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2552 เรือง"การถ่ายทอดตัวชวัี ดตามแผน
่ น่วยงานย่อย" ในวันที 17
ยุทธศาสตร์ สูห
มีนาคม 2552 ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และวันที 20-21 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมนา
ข่าบุรรี ส
ี อร์ท จังหวัดอุดรธานี
ั มนาคณะ
คณะทํางานจัดการสม

0514.19.1.3/3162
ลว.4 ก.ย.2552

สถ.88/2552 ลว.8
ก.ย.2552
สถ.87/2552 ลว.8
ก.ย.2552
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/2562
ลว.31 ก.ค.2552

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/2562
ลว.31 ก.ค.2552

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/2225
ลว.3 ก.ค.2552
มข.2616/2552 ลว.
23 มิ.ย.2552
สถ.46/2552 ลว.31
พ.ค.2552
น.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที
ศธ. 0514.17.2/ว.
014 ลว. 20 มีนาคม
2552
มข.2616/2552 ลว.
23/ม.ย./2552

สถ. 26/2552 ลว.16
มี.ค. 2552

สถ. 22/2552 ลว. 13

52

80

12 มี.ค.
52

-

81 9 มี.ค. 52 -

82

18 พ.ย.
51

-

83

24 ก.ย.
51

-

16 ก.ย.
84
51

-

85

21 ส.ค.
51

-

86

28 มี.ค.
51

-

87

27 มี.ค.
51

-

88

24 ม.ค.
51

-

89

25 ธ.ค.
50

-

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2552
ั มนา Meet up IT solutions with
ร่วมงานสม
IT community 09 วันที 12 มีนาคม 2552
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่นราชาออคิด จัดโดยนิตยสาร
Windows IT Pro
อบรมหลักสูตร "เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) " วันที 9
มีนาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ
ั 4 อาคาร
ห ้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชน
ศูนย์วช
ิ าการ จัดโดย สํานั กงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ
ิ้ ล
้
เข ้าร่วมโครงการอบรมการใชฐานข
อมู
หลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข ้ารับการอบรมโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ผา่ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต Tell me
more ระหว่างวันที 24 - 26 กันยายน 2551
ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสํานั ก
นวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์สารสนเทศ
อบรมหลักสูตรเฉพาะที 11,14 : การจัดทํา
แฟ้ มสะสมงานเพือการปฏิบัตงิ าน (PF) และ
การจัดทําเอกสารแสดงภาระงานในความ
รับผิดชอบ (PD) จัดโดย ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล มข. และกองการเจ ้าหน ้าที เวลา
09.00-12.00 น.
คณะทํางานจัดงานมุทต
ิ าจิตผู ้เกษี ยณอายุ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ 2551
ื
หลักสูตรเฉพาะที 6 : ทักษะการสอสาร
เวลา
13.00-16.30 น. จัดโดย ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล มข. และกองการเจ ้าหน ้าที
ประชุมระดมความคิดเห็น "มุมมองพนั กงาน
(สายผู ้สอน/สายสนั บสนุน) กับ มข. 60 ปี "
เวลา 13.00-16.00 น. จัดโดยฝ่ ายแผนและ
สารสนเทศ มข.
เข ้าร่วมประชุมผู ้ดูแลรับผิดชอบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน
ครังที 14 เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห ้อง
ประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะทํางานฝ่ ายจัดหารายได ้ โฆษณา
ั พันธ์ รับลงทะเบียน จัดหาทีพักผู ้
ประชาสม
เข ้าประชุม และต ้อนรับ ในจัดการประชุมทาง
วิชาการนานาชาติ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ประจําปี 2551

มี.ค. 2552

น.สาํ นั กงานประเมิน
และประกันคุณภาพ ที
ศธ 0514.1.20/ว 400
ลว. 24 ก.พ. 2552
มข.5174/51 ลว.18
พ.ย.51
น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/3436
ลว.8 ก.ย. 2551

น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/3499
ลว.11 ก.ย.2551
สถ.65/2551 ลว. 21
ส.ค. 2551
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/839
ลว.10 มี.ค.2551
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/1034
ลว.26 มี.ค.2551
น.ตอบรับที ศธ.
0514.19.1.3/0310
ลว.23 ม.ค.51

สถ.92/2550 ลว.25
ธ.ค.50

90

25 ธ.ค.
50

-

91

16 พ.ย.
50

-

92 1 ต.ค. 50 -

93

21 ก.ย.
50

-

94

14 ก.ย.
50

-

95 5 ก.ย. 50 -

96

22 ส.ค.
50

-

97 6 มิ.ย. 50 -

98

30 พ.ค.
50

-

99

11 พ.ค.
50

-

100

27 เม.ย.
50

-

101

24 ม.ค.
50

-

102 8 ธ.ค. 49 -

คณะทํางานฝ่ ายประเมินผลการประชุม ใน
สถ.92/2550 ลว.25
จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะ
ธ.ค.50
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2551
คณะทํางานและเลขานุการออกแบบเว็บไซต์ สถ.86/2550 ลว.16
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
พ.ย.50
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจ มข.3387/50 ลว.23
นั บพัสดุคงเหลือ ประจําปี งบประมาณ 2550 ส.ค.50
ั มนาระบบบริหารจัดการ
เข ้าร่วมโครงการสม
เพือพัฒนาผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
สายสนั บสนุน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มข. สถ.66/2550 ลว.17
ระหว่างวันที 21-22 ก.ย.50 ณ โรงแรม
ก.ย.50
อินเตอร์รส
ี อร์ท จ.อุดรธานี จัดโดย
ํ
สานั กงานคณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการเทคโนโลยี
สถ.63/2550 ลว.14
สารสนเทศ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ก.ย.50
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.53/2550 ลว.30
เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา ส.ค.50
ตําแหน่งเลขที 2166
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.51/2550 ลว.10
เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา ส.ค.50
ตําแหน่งเลขที 2165
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.33/2550 ลว.29
เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป ตําแหน่งเลขที พ.ค.50
2165
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.33/2550 ลว.29
นั กวิชาการเงินและบัญช ี ตําแหน่งเลขที
พ.ค.50
1985
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.31/2550 ลว.9
เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา พ.ค.50
ตําแหน่งเลขที 2055
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
ั
ปฏิบัตงิ านเป็ นลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง
สถ.21/2550 ลว.23
เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา เม.ย.50
ตําแหน่งเลขที 2165 และ 2238
เข ้ารับการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร เรือง "การ
พัฒนาระบบฐานข ้อมูลและสารสนเทศ"
สถ.2/2550 ลว.16
ระหว่างวันที 24-28 มกราคม 2550 ณ คณะ
ม.ค.2550
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ี งใหม่
และจังหวัดเชย
กรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข ้า
สถ.72/2549 ลว.8

103

24 ต.ค.
49

-

104 1 ต.ค. 49 -

26 ก.ย.
105
49

-

19 ก.ย.
49

-

106

17 ส.ค.
107
49

-

31 ก.ค.
49

-

108

109 4 ก.ค. 49 -

110

14 มิ.ย.
49

31 พ.ค.
111
49

24 พ.ค.
112
49

-

-

-

113 2 พ.ค. 49 114 27 มี.ค.

-

ปฏิบัตงิ านเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลัย
ึ ษา และลูกจ ้าง
ตําแหน่ง นั กกิจการนั กศก
ั
ชวคราว
ตําแหน่ง เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป
เจ ้าหน ้าทีปฏิบัตงิ านด ้านสารสนเทศ ทุก
สาขาวิชา ในลักษณะโครงการพิเศษ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจ
นั บพัสดุคงเหลือ ประจําปี งบประมาณ 2549
ประชุมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร เรือง
"Developing Education's 21st Century
IT Roadmap" วันที 26 กันยายน 2549
เวลา 13.00-17.30 น. จัดโดย ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มข.ร่วมกับบริษัท อัลคาเทล
(ประเทศไทย) จํากัด
ั
กรรมการคุมสอบคัดเลือกลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป อัตรา
เลขที 2165
ั มนาเพือจัดตังกองทุนสํารองเลียง
ประชุมสม
ี สําหรับพนั กงานมหาวิทยาลัย ระหว่าง
ชพ
17-18 สงิ หาคม 2549 จัดโดย กองการ
เจ ้าหน ้าที
ั
กรรมการคุมสอบคัดเลือกลูกจ ้างชวคราว
ตําแหน่ง เจ ้าหน ้าทีบริหารงานทัวไป อัตรา
เลขที 2054
้ อก (Blog) เพือ
อบรมโครงการ "การใชบล๊
ํ
การจัดการความรู ้" สาหรับเจ ้าหน ้าที
ปฏิบัตงิ านด ้านการเงินและพัสดุของ มข. รุน
่
ที 5 วันที 4 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.0012.00 น. จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ปฐมนิเทศพนั กงานมหาวิทยาลัยใหม่
ประจําปี 2549 หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
ระหว่างวันที 31 พ.ค.-2 มิ.ย.2549 จัดโดย
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร มข. และกองการ
เจ ้าหน ้าที
้
ฝึ กอบรมเรืองการใชงานระบบเครื
อข่ายและ
การแก ้ไขปั ญหา ในวันที 24 พฤษภาคม
2549 จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
สม
ิ าร เรือง "การถ่ายทอด
่ ารพัฒนา และวางแผน
แผนยุทธศาสตร์ไปสูก
การปฏิบัตงิ าน" ระหว่างวันที 2-7 พฤษภาคม
2549 จัดโดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ั มนาเชงิ ปฏิบัตก
สม
ิ าร หลักสูตร นั ก

ธ.ค.2549

สถ.14/2550 ลว.27
ก.พ.50
มข.3032/49 ลว.18
ส.ค.49
ิ ที ศธ
น.เชญ
0514.17.2/ว.051
ลว.7 ก.ย.2549

สถ.54/2549 ลว.19
ก.ย.2549
น.ตอบรับ ที ศธ
0514.19.1.3/4577
ลว. 28 ก.ค. 2549
สถ.41/2549 ลว.27
ก.ค.2549
ิ ที ศธ
น.เชญ
0514.20/ว.00933
ลว.14 มิ.ย.2549
สถ.24/2549 ลว.14
มิ.ย.2549
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.3/3770
ลงวันที 10 พ.ค.2549
น.ตอบรับที ศธ
0514.19.1.1/3739
ลว.4 พ.ค.2549
สถ.16/2549 ลว.17
เม.ย.2549
น.ตอบรับที ศธ
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23 ธ.ค.
48

-

ึ ษา (นบอ.รุน
บริหารงานอุดมศก
่ ที 1) สาํ หรับ 0514.19.1.3/3385
บุคลากรสายสนั บสนุน ระหว่างวันที 27-29 ลว.13 มี.ค.2549
มีนาคม 2549 จัดโดย ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
และกองการเจ ้าหน ้าที
สถ.74/2548 ลว.23
ผู ้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ e-learning
ธ.ค.2548

