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ผูไมมาประชุม 
 1. นางสํารวย ภูเงิน (เนื่องจากลา) 
 
เริ่มประชุม เวลา เวลา  09.00 น. 
 นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ก า ร ล ง น า ม ข อ ต ก ล ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ คณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมพูนิช ไดเดินทางมาลงนาม ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมพู
นิช เคยเดินทางมาประสานงานเรื่องดังกลาว ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กอนหนานี้แลว เปนการรวมมือ
กันระหว างคณะสถาปตยกรรมศาสตรทั้ ง  2  มหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องที่ไดลงนามทํารวมกันมีดังนี้ 1. การทํางานรวมกันดานการเรียนการสอน 2. 
การบรรยายพิเศษ กิจกรรมแรกที่จะไดดําเนินการตามที่ไดรวมมือกันคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสระ
เทียนทอง จังหวัดเลย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.1.2 ตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2553  



นางมณีรัตน  วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ  ไดแจงตารางการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน 
ประจําเดือนเมษายน  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หัวหนากลุมงานฯ กลาววาที่ผานมาถือวาทุกคน
มีความรับผิดชอบ บางคนอาจจะลืมวันที่ตนเองมีเวรการปฏิบัติงานชวงพักกลางวัน หากมีธุระใหแลกเวรกับ
บุคลากรทานอื่น ทั้งนี้แจงวากอนเปดภาคการศึกษา ในการประชุมกลุมงานประจําเดือนมิถุนายน ตองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในดานการปฏิบัติงานในสวนของเคานเตอรใหบริการ เชนการรับโทรศัพท  
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.1.3 สรุปการดําเนินการโครงการ กิจกรรมเนี่องในวันสงกรานต 

 กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัด 2 ชวง คือวันที่ 5 เมษายน 2553 โดย
มีนางสํารวย ภูเงิน ดูแลการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสิม จัดขึ้นเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย และเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งมีการรดน้ําดําหัวและขอพรจากผูบริหาร
และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ จากนั้นมีการรับประทานอาหารรวมกัน นางมณีรัตน  วีระกรพานิช หัวหนา
กลุมงานฯ สรุปการดําเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต ในวันที่ 5 ดังนี้ ไดดําเนินการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดกิจกรรมแลว เหลือการสรุปประเมินกิจกรรม ในการประชุมกรรมการคณะในวันที่ 3 
เมษายน 2553 กรรมการคณะบางทานใหความเห็นวาควรจะเชิญอาจารยอาวุโสใหครบทุกทาน ซึ่งนาง
สํารวย ภูเงิน ไดแจงกอนหนานี้แลววา ไดเชิญอาจารยอาวุโสครบทุกทาน แตไมไดเชิญ รศ.ธาดา สุทธิธรรม 
เนื่องจากไดยายไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ไมทราบสาเหตุวาเหตุใดจดหมายเชิญจึง
ไมถึงอาจารยอาวุโส กรรมการคณะทานหนึ่งเห็นวาหากเชิญอาจารยอาวุโสผูบริหารควรเชิญดวยตนเอง 
 สําหรับกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต ที่จัดขึ้นวันที่ 9 เมษายน ซึ่งมีนายอรนพ เนียมไทยสงค และ
นางสาวกนิษฐา ประนม เปนเจาภาพดําเนินงาน นางสาวกนิษฐา ประนม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
งบประมาณที่ไดรับในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ทั้งสิ้น 18,500 บาท คาใชจายสําหรับขบวนแห จํานวน 
13,500 บาท สวนที่เหลือ 5,000 บาท  คาใชจายสําหรับคาอาหาร ในตอนแรกคณะผูบริหารใหดําเนินการซื้อ
เสื้อลายดอกสําหรับแจกใหบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรไวใสรวมขบวนแหซึ่งในเบื้องตน นางมณีรัตน  
วีระกรพานิช ไดใชงบสวนตัวสํารองจายคาเสื้อเชิ้ตลายดอกไปกอนหนานี้แลว ทั้งนี้ไมเหลืองบประมาณ
สําหรับซื้อเสื้อเชิ้ตลายดอก นางมณีรัตน  วีระกรพานิช จึงขอใหบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรซื้อ
เส้ือเชิ้ตลายดอกและลงชื่อไว หากไดงบประมาณสําหรับซื้อเสื้อเชิ้ตลายดอกจากคณะแลว จะคืนเงินใหกับผูที่
ลงชื่อ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 

เรื่องแจงเพ่ือทราบจากบุคลากรในกลุมงาน 
 นางสาวกนิษฐา ประนม แจงที่ประชุมเกี่ยวกับคาตอบแทนในการพิจารณาบทความ โดยแจงวิธีการ
จายเงินคาตอบแทนผูพิจารณาบทความของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร และแจกสําเนาประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 751/2549) เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนผูพิจารณาบทความและที่
ปรึกษาบทความวิทยาสารทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่ประชุมและแจงวาจะเสนอเรื่องนี้ให
บรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี) ทราบ นางมณี



รัตน  วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม เขียนรางประกาศ หลักเกณฑ
คาตอบแทนผูพิจารณาบทความ อาจใชงบประมาณของกองทุนวิจัย จะไดนําเขาที่ประชุมกองทุนวิจัย และทํา
หนังสือแจงผูพิจารณาบทความทราบวาการจายเงินคาตอบแทนผูพิจารณาบทความกําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 
มติ ที่ประชุมยังไมรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากสงรายงานการประชุมกระชั้นชิดเกินไป นางมณี
รัตน  วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไมมีเวลาตรวจทานรายงานการประชุม จึงแจงใหที่ประชุมนํารายงาน
การประชุมไปอานกอน หากผูใดมีขอเสนอแนะใหแจงมาที่ผูเขียนรายงานการประชุม ทั้งนี้ไดมอบหมายให
นางสาวกนิษฐา ประนม จัดทํารายงานการประชุมและแจงใหผูตรวจทานรายงานการประชุมทราบตั้งแตเนิ่นๆ 
เนื่องจากจะทําใหขอมูลมีความถูกตอง และจะไดมีเวลาตรวจทานรายงานการประชุมมากกวานี้ 
 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกลุมงาน 
 นางมณีรัตน  วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ขอใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย จัดทํา
แบบสอบถามระดมความเห็นจากผูใชบริการดานงานในสวนเคานเตอรสารบรรณ ไดแก คณาจารย บุคลากร 
นักศึกษา เปนตน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการงานในสวนของเคานเตอรสารบรรณ นางพิมพชนก
แจงวาไดขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาแลวสวนหนึ่ง บางทานยังไมใหขอมูล สวนที่ใหขอมูลแลวให
ขอเสนอแนะที่ดี นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาในการประชุมหัวหนากลุมงานที่ผานมา 
บางคนมีคนใหขอเสนอแนะที่ดี และบางคนก็มีขอตําหนิซึ่งอยากใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานตองยอมรับ
ขอเสนอแนะและขอตําหนิเหลานี้ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มีความคาดหวังกับบุคลากร
รุนใหมมาก อยากเห็นงานที่เปนคุณภาพและเปนชิ้นเปนอัน เนื่องจากมีผลในการประเมินการทํางานและตอ
สัญญาจาง อยากใหบุคลากรทุกคนมีความเอาใจใส ความรับผิดชอบ บุคลากรบางคนที่ขาดความรับผิดชอบ
และความเอาใจใส ทุกอยางลวนสะทอนกลับถึงตัวเองทั้งสิ้น นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ 
แจงวาภายในเดือนพฤษภาคม กอนเปดเทอมตองมีการทบทวนงานใหเปนระบบ ทั้งนี้ เรื่องการขอความ
คิดเห็นจากกลุมงานอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสารบรรณ นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ 
มอบหมายใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเปนการ
เริ่มตนสิ่งใหมในการเปดภาคการศึกษาหนาที่จะมาถึง เพื่อใหผูที่มาใชบริการทุกคนเกิดความประทับใจ สวน
งานของบุคลากรในกลุมงานที่มิไดปฏิบัติงานประจําอยูที่เคานเตอรก็ปฏิบัติงานในสวนของตนเองดีแลว แต
ถาเดินผานหองเลขานุการคณะ หรือหองทํางานของรองคณบดี ก็ใหชวยเก็บแฟมมาใหที่เคานเตอรดวย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2 การนําขอมูลกลุมงานเขาฐานขอมูล Website คณะ 
 นางสาวกนิษฐา ประนม แจงวากําลังอยูระหวางการดําเนินการ ทั้งนี้ไดขอขอมูลการเขียนแบบเจดีย
ซึ่งเปนงานบริการวิชาการจากนายอภิวัฒน คงอุดม และนายบัณฑิต กาบไกรแกว เพื่อนําขึ้นเผยแพรบน
เว็บไซตของกลุมงาน นายบัณฑิต กาบไกรแกว นายอภิวัฒน คงอุดม ไดจัดทําแบบเจดียเปนไฟล PDF นาย
บัณฑิต กาบไกรแกว แจงวามีงานที่นาสนใจอยู 3 งาน ซึ่งเปนประโยชนในการเผยแพรใหแกผูที่สนใจ ทั้งนี้



จะขอปรึกษากับนางสาวกนิษฐา ประนม วาจะแยกเปนหมวดหมูแลวคอยนําขึ้นเว็บไซต นางมณีรัตน วีระกร
พานิช หัวหนากลุมงานฯ ตองการใหเผยแพรผลงานข้ึนเว็บไซตใหมากที่สุด และอยากใหแยกเปนป เริ่มจาก
ปแรกจนถึงปลาสุด ซึ่งการดําเนินการนี้จะสอดคลองกับการทําโครงการ   E-document   ที่กลุมงานฯ  เสนอ  
โดยมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา  ประนม    หารือกับนางสํารวย ภูเงินและขอไฟลทั้งหมด จากนั้นใหคุยกับ
นางสาวหทัยรัตน วงศสุพรรณ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการเขียน
ฐานขอมูล และใหจัดทํารายงานเปนรูปเลม นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ กลาวเนนย้ําวาให
บุคลากรใหมโดยเฉพาะนางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค พยายามสรางผลงานที่เปนชิ้น
เปนอัน เพื่อเปนประโยชนในการประเมินดังที่กลาวขางตน ในคราวตอไป นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนา
กลุมงานฯ ตองการใหนางสาวกนิษฐา ประนมหารือเรื่องการทําเว็บไซตกับกรรมการเว็บไซตของคณะ ไดแก 
อาจารยสรนาถ สินอุไรพันธ ผูออกแบบ รวมถึง อาจารยวรัฐ ลาชโรจน และนายอนุวัฒน กิจโกศล ซึ่งเปน
ผูดูแลดานเว็บไซตของคณะ เกี่ยวกับเรื่องขอเสนอแนะจากบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและบุคคลอื่น
ผูใชบริการเว็บไซต วาควรจะมีการปรับปรุงอยางไรเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช และงายตอการ
เขาถึงมากที่สุด จากนั้นใหนัดประชุมและสานตอใหจบกระบวนการ 
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 3.3 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุมงานฯ 
 การไปดูงานและสัมมนาที่กลุมงานไดดําเนินการผานไปแลว นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุม
งานฯ อยากใหบุคลากรในกลุมงานชวยกันสรุป โดยมอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ 
เนียมไทยสงค แบงหนาที่การรับผิดชอบ ซึ่งนางสาวกนิษฐา ประนม แจงวาไดสรุปเปนตัวเลมคราวๆ ให
หัวหนากลุมงานฯ พิจารณากอน นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ พิจารณาแลวเห็นวาการไป
ศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย และเทศบาลนครอุดรธานี ใหทําสรุปรายงานการไปดูงานดาน One Stop 
Service ของทั้งสองหนวยงานใหละเอียดมากกวานี้ ใหบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงตองไปดูงานดาน One 
Stop Service และสิ่งที่ไปศึกษาเพิ่มเติมของทั้งสองหนวยงานดังกลาวมีอะไรบาง มีขอเสนอแนะในการศึกษา
ดูงานอยางไร ขาดเหลือสิ่งใดบาง ใหมีบทสรุปสําหรับผูบริหารที่เปนเชิงวิชาการ ตองมีขอมูลของทั้ง 2 
หนวยงาน เพื่อนําไปเปนรูปแบบเสนอตอคณะในการพัฒนาคณะวาเปนหนวยงานในฝนที่สามารถเปนความ
จริงได ซึ่งตอไปอาจจะมีขึ้นในคณะสถาปตยกรรมศาสตร ควรมีเอกสารประกอบดวย รายงานดังกลาวให
กําหนดวันในการสงงานเอง ใหจัดทําเปนรูปเลมสวยงาม ในการทําสงคณะใหพิมพสี เพื่อจะไดงานคนละเลม
และสามารถนําไปแนบเปนเอกสารประกอบในการประเมินได สวนการไปสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต ในสวนของ
รูปประกอบนี้ทําไดดีแลว สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือเราไดอะไรจากการที่ไดไปสัมมนา ขอดี-ขอเสียจากการแยก
กลุมงานในการไปสัมมนาไดแกอะไรบาง  ทั้งนี้นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมาย
ใหนางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย เขียนรายงานวามีการเตรียมงานอยางไรบาง อยากใหทําเปน 2 สวน คือ 
ดานการพัฒนา และความประทับใจในการไปดูงานและสัมมนาในครั้งนี้ 
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วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเตรียมลงพื้นที่ดําเนินการโครงการ Vernadoc 
 ดําเนินการในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสะเคียนทอง บานนาดอกไม จังหวัดเลย การ
ดําเนินโครงการนี้มีคณะสถาปตยกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวม 4 มหาวิทยาลัย ไดแก 



มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มหาวิทยาลัยรังสิต มีนักศึกษาและอาจารยเขารวม 7 คน โดยทางมหาวิทยาลัยจะนํารถยนตมาเอง 
สวนที่พักจะพักที่โรงแรมขวัญมอในวันที่ 5 พฤษภาคม สวนวันที่ 6 พฤษภาคม จะเดินทางไปที่วัดสะเคียน
ทองพรอมกับชาวคณะ  

สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดมอบหมายให
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ประสานงาน 

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ไดแจงจํานวนวามีอาจารยและนักศึกษาที่จะเดินทางมารวม 7 คน วันที่ 5 
พฤษภาคม ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงไปทางมหาวิทยาลัยสุภานุวงศวาให
เดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแกนเอง เนื่องจากรถตูของคณะไมวางในวันดังกลาว สวนที่พักใหพักที่โรงแรม
ขวัญมอเชนเดียวกับคณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

สวนวันที่ 6 พฤษภาคม นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ แจงวาตนเองจะเดินทางไป
ใหบริการคณาจารยและนักศึกษาในการเตรียมลงพื้นที่ดําเนินการโครงการ Vernadoc ณ วัดสะ-เคียนทอง 
บานนาดอกไม จังหวัดเลย ไดมอบหมายใหนายบัณฑิต กาบไกรแกว นายอภิวัฒน คงอุดม นางพิมพชนก ศรี
สุริยะมาตย นางสํารวย ภูเงิน และนายอรนพ เนียมไทยสงค เดินทางรวมดวย เรื่องการแตงกาย ใหสวมเสื้อ
มหาวิทยาลัย สวนนายเชยชม ประทุมมา และนางสาวกนิษฐา ประนม ใหอยูปฏิบัติงานที่คณะฯ การเดินทาง
ไปวัดสะเคียนทองจะเดินทางโดยรถยนต 3 คัน โดยเชารถตู 1 คัน รถตูของคณะ 1 คัน และรถยนตของ
อาจารยสรนาถ สินอุไรพันธ 1 คัน กําหนดการเดิมจะเดินทางออกจากคณะเวลา 7.00 น. แตอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตจะเดินทางดวยเครื่องบินมาถึงในตอนเชา อาจารยสรนาถ สินอุไรพันธ และคณาจารย
บางสวนจะเดินทางไปรับที่สนามบินขอนแกน ดังนั้น    นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ จึง
มอบหมายใหนายอรนพ เนียมไทยสงค แจงใหนักศึกษาที่พักที่โรงแรมขวัญมอทราบกําหนดการวาจะ
เดินทางในตอนเชาและใหต่ืนเชากวาเดิม โดยนายอรนพ เนียมไทยสงคจะไปรับนักศึกษาที่โรงแรมขวัญมอ
กอนออกเดินทาง หนาที่ของบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนออกเดินทางไป
จังหวัดเลยคือเตรียมของใชและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการลงพื้นที่ รวมถึงเอกสารและเครื่องมือตางๆ ในการ
ประชุมเชิงวิชาการ มีวิทยากรจํานวน 4-5 ทาน โดยมี ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ คณบดีคณะ
สถาปตยกรรม-ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนวิทยากร นอกจากนี้ยังมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยรังสิต
เปนวิทยากรรวม สวนอาจารยวีระ จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศยังไมทราบวาจะเปนวิทยากรรวมหรือไม  

เมื่อเดินทางไปถึงวัดสะเคียนทอง บานนาดอกไม จังหวัดเลย บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนาที่เตรียมงานตามที่ไดรับมอบหมาย นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ 
ไดมอบหมายใหนายอภิวัฒน คงอุดม มีหนาที่ถายวิดีโอ ทั้งนี้ไดมอบหมายให   นายอรนพ เนียมไทยสงค
เตรียมกลองวิดีโอและเทปบันทึกรวมถึงโสตทัศนูปกรณตางๆ ไปดวย โดยใหขออนุมัติคาใชจายในการซื้อ
มวนวิดีโอจากอาจารยสรนาถ สินอุไรพันธดวย 

พิธีเปดจะมีขึ้นในเวลา 10.30 น. จากนั้นเปนการบรรยายและถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 
อาหารกลางวันจะมีกลุมแมบานนาดอกไมเปนคนจัดเตรียมไวให ชวงบายจะมีการบันทึกภาพและถายวิดีโอ 
นายบัณฑิต กาบไกรแกว และนายอภิวัฒน คงอุดม อาจจะไดชวยในเรื่องของการทํารังวัด ในเวลา 15.00 น. 
จะไดไปสงนักศึกษาไปพักผอนตามอัธยาศัยที่ศาลาที่วัดสะเคียนทองจัดไวให 
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 4.2 การเตรียมดําเนินการโครงการ Lecture Series ของกลุมงาน 
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายใหนางสาวกนิษฐา ประนม รับหนาที่เปนผู

ประสานงานหลักในการจัดอบรมเรื่องการทําวิจัยสถาบันใหแกบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยให
ติดตอกับผูชวยศาสตราจารยดุษฎี อายุวัฒน อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อเชิญมาเปน
วิทยากร เนื่องจากอาจารยเปนผูที่มีความรูในดานการวิจัยสถาบัน สวนวิทยากรอีกคน ใหติดตอกับนายบุญ
เลิศ เล็กสมบูรณ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มาเปนวิทยากรในการถายทอดความรู  และ
ประสบการณการวิจัยสถาบันของสายสนับสนุน   ซึ่งนางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ ไดติดตอ
ไวในเบื้องตนแลว โดยจัดการอบรมเปน 2 ชวงในภาคเชาและบาย ใหผูชวยศาสตราจารยดุษฎี อายุวัฒนเปน
วิทยากรในชวงเชา สวนชวงบายใหนายบุญเลิศ เล็กสมบูรณ เปนวิทยากร ใหนางสาวกนิษฐา ประนม 
ประสานงานกับ ผศ.ดุษฎี อายุวัฒน เรื่องวันและเวลาการจัดอบรม โดยจะนัดหารือกันกอนในเบื้องตนภายใน
เดือนพฤษภาคม กอนเปดภาคเรียน แลวคอยเชิญมาในการอบรมในเบื้องลึกอีกครั้ง ใหนางสาวกนิษฐา 
ประนม หาวันจัดอบรมใหไดชวงเชาและชวงบายภายในวันเดียว โดยมิใหตรงกับการจัดอบรมการเขียนคูมือ
การปฏิบัติงานที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจัดอบรม ทั้งนี้นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนากลุมงานฯ 
ตองการใหบุคลากรรุนใหมเรียนรูในการเปนเจาภาพและผูประสานงานหลักในการจัดงานตางๆ เพื่อจะทําให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ และเปนประโยชนในการทํางานตอไป 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 - 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
        นางสาวกนิษฐา  ประนม 
             จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
        นางมณีรัตน  วีระกรพานิช 
             ตรวจทานรายงานการประชุม 


