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วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
1.1.1 จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 

  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งท่ีผ่านมาไม่มีการประชุมหัวหน้า
กลุ่มงาน จึงยกเอาวาระที่ 1.1.1 เข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2 จากที่ประชุมอื่นๆ  
  1.1.2.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการโภชนาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ด าเนินกิจการร้านอาหาร จ านวน 3 ร้าน ณ โรงอาหารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 3-18 พฤษภาคม 2554 และมีการพิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 นั้น การ
ด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว (ตามรายงานการประชุมที่ 5/2554) โดยผู้ด าเนินกิจการร้านอาหารทั้ง 3 ร้านได้
เริ่มจ าหน่ายอาหารแล้วในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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  1.1.2.2 จากที่ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินและประกันคุณภาพ (QA)  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่
ผ่านมา ได้เข้าประชุมเพื่อรับทราบและได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินและประกันคุณภาพ (QA) ใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน จึงขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานฯ ทุกคน ที่ได้สรุปข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ทั้งนี้ 
รายงานสรุปดังกล่าวได้จัดส่งให้กับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและจัดท าข้อมูลส าหรับการ
ประเมินฯ ดังกล่าวแล้ว และหากมีการเพิ่มองค์ประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จะขอให้ส่งมาใน
ภายหลัง 
  1.1.2.3 จากที่ประชุมการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ซึ่งมี
นายชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเจ้าของเรื่อง ได้เชิญตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ รวมถึง
เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน และของ
คณะฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดด้านการประกันคุณภาพ และขอให้ทุกกลุ่มงานปรับแบบประเมิน
ของแต่ละกลุ่มเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง นั้น นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงมอบหมายให้นางสาวกนิษฐา 
ประนม ปรับแก้แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีอยู่แล้วของกลุ่มงาน ให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัด IQA 2553 
ตัวช้ีวัดข้อ 2.6 เพือ่ให้ตอบสนองต่อการประเมินและประกันคุณภาพในครั้งต่อไป ท้ังนี้เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ใหน้ าส่งทีใ่หน้าย 
ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย เพื่อเตรียมการประชุมในวันท่ี 21 มิถุนายน 2554 
  1.1.2.4 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เมื่อวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2554 ได้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2554 ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มงานฯ ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
  1) นัดประชุมร่วมระหว่าง ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ,อ.วรัฐ ลาชโรจน์ นางส ารวย ภูเงิน นายอรนพ 
เนียมไทยสงค์ และนางสาวกนิษฐา ประนม เพื่อหารือถึงการใช้โปรแกรมการคิดภาระงานด้านบริการวิชาการและวิจัยที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2554  

2) เชิญประชุมร่วมระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิจัย และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมใน 
การจัด Workshop ส าหรับการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ส าหรับคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจะมีการหารือ
ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมถึงการก าหนดวันในการจัด Workshop ดังกล่าว ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2554  
  1.1.2.5 จากทีป่ระชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้
เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะ และหัวหน้ากลุ่มงานอ่ืน เพื่อร่วมรับทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากร
ของคณะฯ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 โดยได้เชิญ รศ.ดร.ล าปาง แม่นมาตย์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และจากที่ประชุมเลขานุการคณะได้ส่งแบบส ารวจความรู้ และแบบส ารวจความเช่ียวชาญ ให้บุคลากรกลุ่มงานสรุป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละคน ทั้งนี้ เลขานุการคณะฯ จะนัดประชุมเพื่อช้ีแจงวิธีการกรอกแบบส ารวจความรู้ และแบบส ารวจ
ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 
ที่ประชุมรับทราบ 
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1.1.3 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งเรื่องนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่จะมาฝึกงานกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน คือ นายสุรเดช ธรรมประโชติ และ นางสาวปณิตา คงทวี นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คนจะฝึกงานที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่วันน้ีจนถึงวันท่ี 16 กันยายน 2554 ซึ่งในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
จะเกี่ยวข้องกับภาระงานของกลุ่มงาน ประกอบด้วย 1.การวิจัย 2.การบริการวิชาการ 3.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.การ
ประชาสัมพันธ์ 5.สารบรรณ 6.งานวิเทศสัมพันธ์ และ 7.งานเลขานุการผู้บริหาร จะเห็นว่ามีภาระงานค่อนข้างหลากหลาย 
ส่วนการใหเ้ริ่มการปฏิบัติงานสารบรรณเพื่อใหส้ามารถเรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องของภาระงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ได้ครบถ้วน 
การเรียนรู้การจัดการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ และบางครั้งอาจจะแจ้งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดหากจ าเป็นและเร่งด่วน 
หัวหน้ากลุ่มงานฯ ขอให้บุคลากรกลุ่มงานทุกคนช่วยดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.4 การรณรงค์เร่ืองการแต่งกาย 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะและกลุ่มงานซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รณรงค์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย และการ
รณรงค์เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยก็เป็นหน่ึงในกิจกรรม และบัดนี้ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ที่ท างานในหน่วยงานของรัฐ สวม
ชุดผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และ
บุคลากรของกลุ่มงานต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างในฐานะที่กลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.5 การต้อนรับอาคันตุกะ  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้ คณะฯ จะมีอาคันตุกะชาว
ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยนิวคลาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย มาเยี่ยมคารวะผู้บริหารคณะ และประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน จึงขอให้ทุกคนร่วมให้การต้อนรับ และเตรียมความพร้อม
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 เร่ืองบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพ่ือทราบ 
1.2.1 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 

  1) วันที่ 10 มิถุนายน ได้เข้าร่วมอบรม Google Calendar เป็นโปรแกรมในการจัดตารางเวลา และนัด
หมายต่างๆ ตนเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจที่สามารถน ามาใช้ได้ในงานเลขานุการ เนื่องจากสามารถเปิดดูที่ไหนก็ได้ และ
สามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องสมัครอีเมล์ของ Gmail ถึงจะใช้งาน Google Calendar ได้  
  ส าหรับในเรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้ากลุ่มงานได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวให้กับ นางสาวกนิษฐา ประนม ด้วย เพ่ือการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
  2) วันที่ 17 มิถุนายน 2554 มีอบรม ในโครงการ “พัฒนาทักษะด้านการต้อนรับแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ต้อนรับผู้ติดต่อราชการและคณะศึกษาดูงาน” ซึ่งโดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย 
คุณนิติ ราชฤทธ์ิ Director of Rooms, Dusit Thani, Hua Hin ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและงานต้อนรับ ซึ่งมีประสบการณ์
บริหารงานจากโรงแรมช้ันน า ซึ่งจะได้ขอเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ จากหน่วยงานผู้จัดมาเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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  3) วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์ก๊อกน้ า และอุปกรณ์
ประกอบภายในห้องน้ า ภายใต้ยี่ห้อคอตโต้ ซึ่งจะให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องน้ าอาคารส านักงานคณบดีของคณะ ซึ่งผู้
ประสานงานจากบริษัทคอตโต้จะประสานงานไปยังส่วนกลางและจะท าหนังสือมาที่คณะฯ อีกครั้ง และนอกจากนี้ ได้ส่งอีเมล์
ตราสัญลักษณ์ของคณะฯ และตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ ากัด ในการจัดท าตราสัญลักษณ์
ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อน าไปติดกระบอกใส่แบบขนาด A1 แล้ว เพื่อจะน ามาใหน้ักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป 
  4) วันที่ 20 มิถุนายน 2554 บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด จะมาประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวด
ทักษะการออกแบบ โดยซอฟต์แวร์ AchiCAD (AchiCAD Contest 2011) ซึ่งทางบริษัท ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มา
ก่อนหน้าน้ีแล้ว รูปแบบกิจกรรม วันที่ 20 มิถุนายน 2554 จะมีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนวันที่ 21 มิถุนายน 2554 มี
การจัดอบรมการใช้โปรแกรม  
 1.2.2 นางส ารวย ภูเงิน แจ้งต่อที่ประชุม คือ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา มีการประชุมต่อเนื่องเพื่อ
หารือถึงการใช้โปรแกรมการคิดภาระงานด้านบริการวิชาการและวิจัย ที่จัดท าโดย อ.วรัฐ ลาชโรจน์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 
2554 
 1.2.3 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการยกเลิกการด าเนินโครงการงานปรับปรุงศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวล าภู  
 1.2.4 นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดท าวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 9 
ประจ าปี 2553 ได้บทความครบพร้อมปิดเล่มแล้ว ซึ่งบทความที่มีอยู่ในขณะนี้ มีจ านวนท้ังสิ้น 16 เรื่อง บทความที่จะตีพิมพ์ใน
ปีท่ี 9 มีจ านวน 11 เรื่อง ส่วนท่ีเหลือ 5 เรื่อง จะตีพิมพ์ฉบับของ ปี 2554  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 คร้ังที่ 4/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
และครั้งที่ 5/2544 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานการ
ประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 7 เมษายน 2554 ครั้งท่ี 4/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และครั้งที่ 5/2544 วันที่ 
25 พฤษภาคม 2554 และมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
มต ิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่มติที่ประชุมให้ถูกต้องและเผยแพร่ใน เว็บไซต์
กลุ่มงานต่อไป 
 
วาระที่ 3 สืบเนื่อง 

3.1 การติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1.1 นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งเรื่องความคืบหน้าในการจัดท าของที่ระลึก คือ แก้วกาแฟ ซึ่งออกแบบโดย
คุณจักริน เงินทอง นักวิชาการช่างศิลป์ กลุ่มงานจัดการศึกษา ตัวอย่างแบบแก้วอยู่ใน AR master ส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้ปรึกษากับงานพัสดุแล้ว และได้ข้อมูลว่าหากติดต่อร้านอื่นได้และมีราคาถูกกว่าที่จังหวัดขอนแก่น สามารถด าเนินการได้ 
และส าหรับการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดส่งโรงพิมพ์ พร้อมท าใบจัดหาเรียบร้อยแล้ว จ านวนที่พิมพ์ประมาณ 
10,000 แผ่น 
 3.1.2 นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการใช้บริการถ่ายเอกสารจากเอกชน ซึ่งทางผู้ประกอบการเสนอ
ว่าจะขอสรุปค่าถ่ายเอกสารเป็นรายเดือน นางสาวกนิษฐา ประนม จึงขอความเห็นจากที่ประชุม ที่ประชุมมีมติว่า ให้จัดท า
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สรุปรายการค่าถ่ายเอกสารเป็นรายเดือนได้ ท้ังนี้ให้ท าใบปะหน้าแบบฟอร์มการถ่ายเอกสารของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มงานแยก
เป็นรายเดือน 
 3.1.3 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งเรื่องกิจกรรม Lecture series ซึ่งจะจัดทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยใน
ปีนี้ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณฐนัธ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกิจกรรม ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางส ารวย ภูเงิน นายสุรเดช ธรรมประโชติ 
และนางสาวปณิตา คงทวี ช่วยนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ในการลงทะเบียน  
 3.1.4 เรื่องร่างประกาศการเรียกเก็บค่าบริการการใช้บริการโทรสาร ในเรื่องส่วนตัว ซึ่งได้มีการจัดท าร่างประกาศ
และปรับแก้แล้ว นั้น ใหน้างพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามเรื่องประกาศดังกล่าว หากมีการลงนามอนุมัติในประกาศแล้ว ให้
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทันที 
 3.1.5 เรื่องแบบฟอร์มรายงานภาระงานด้านการการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ นางสาวกนิษฐา ประนม 
แจ้งว่าก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 3.1.6 นางส ารวย ภูเงิน ได้ขอให้นางสาวกนิษฐา ประนม กรอกข้อมูลในส่วนของผลงานตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูลส านัก
บริหารการวิจัย  
 3.1.7 นายบณัฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งเรื่องกรอบรูปที่ได้รับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ว่าได้ประสานงานเรื่องรถและ
คนงานไว้แล้ว แต่ประสบปัญหาคือคณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งว่าจะต้องโอนเลขครุภัณฑ์มาให้คณะทั้งหมด  
 ส าหรับเรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ประสานกับ นายสฤษฎิ์ ปูนอน 
งานพัสดุของคณะเพื่อขอความชัดเจนในการด าเนินการที่ถูกต้องต่อไป 
 3.1.8 นายอภิวัฒน์ คงอุดม แจ้งว่าได้ด าเนินการส าหรับฐานข้อมูลด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ระยะที่ 2 
โดยล่าสุดได้ลงข้อมูลการออกแบบของ ผศ.ธนู พลวัฒน์ และส่วนที่เหลือจะด าเนินการให้ครบถ้วน ทั้งนี้ นางส ารวย ภูเงิน จะ
ช่วยในการสแกนเอกสารให้  
 3.1.9 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ติดตามงานกับนายเชยชม ประทุมมา ให้ด าเนินการเรื่องการ
สรุปรายงานการไปศึกษาดูงาน และการส่งแบบแสดงความคิดเห็นด้านความต้องการศึกษาดูงาน แล้วให้ส่งให้หัวหน้ากลุ่มงาน
โดยด่วน 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 โครงการ พวต. 
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ได้มีการประชุม
คณะท างานจัดกิจกรรม พวต. ของคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธาน ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการที่คณะได้รับแต่งตั้งให้เป็นสถาบันผู้จัดกิจกรรมจากสภาสถาปนิก นั้น แม้ว่านโยบาย
เรื่องเก็บสะสมแต้มส าหรับสถาปนิกดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิก แต่คงใช้เวลานาน คณะฯ จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมตาม
นโยบายเดิมไปก่อน โดยจะมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย เป็นรองประธาน มีผู้แทนอาจารย์ คือ อ.สุกัญญา พรหมนารท หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน และหัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ และจะแต่งตั้ง นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และนายอร
นพ เนียมไทยสงค์ เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องด้านการบริการวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อรวบรวมโครงการ
ทั้งหมดของวิทยากรทุกคน เพื่อจัดท าแบบเสนอจัดกิจกรรมไปยังสภาสถาปนิกต่อไป หลังจากนั้นอีก 45 วัน คณะจะจัด
กิจกรรมตามที่เสนอในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ปีนี้ ส่วนใหญ่จะจัดในวันเสาร์ ครั้งละ 2 บรรยายมีค่าลงทะเบียน
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ส าหรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 บาท/คน เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ค่าใบประกาศนียบัตร และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ส าหรับการรับเงิน
ค่าลงทะเบียนและการน าไปใช้จ่าย ให้ นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ปรึกษากับการเงินของคณะฯ และศึกษารูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
ที่ประชุมรับทราบ 

  3.3 เว็บไซต์กลุ่มงาน 
  นางสาวกนิษฐา ประนม ได้น าเสนอการจัดการเว็บไซต์กลุ่มงานต่อที่ประชุม ที่ประชุมเห็นว่าแบบฟอร์ม
ต่างๆ ได้แยกเป็นหมวด เช่น เกี่ยวกับงานสารบรรณ วิจัย บริการวิชาการ เป็นต้น ส่วนระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของกลุ่มงาน ใหแ้ยก
เป็นหมวดเช่นกัน ได้แก่ ระเบียบงานวิจัยให้ใส่ไว ้2 ที่ ในส่วน “ระเบียบงานสารบรรณและข้อควรรู้ต่างๆ” และส่วน “ข้อมูล” 
นอกจากน้ีให้ลงระเบียบในส่วนของวิจัยด้วย 
  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์กลุ่มงานนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1) นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ท าหนังสือถึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ เพื่อขออนุญาตให้ นางสาวกนิษฐา ประนม เป็นผู้ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานได้ ซึ่งขณะนี้ได้ถูกจ ากัดสิทธิ์
ท าให้ไม่สามารถพัฒนาข้อมูลใดๆ ได้ 
  2) ให้น าเรื่องเว็บไซต์กลุ่มงานน าเข้าท่ีประชุมกลุ่มงานทุกครั้ง  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการ Show & Share 2011  
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้สรุปประเด็นที่จะน าเสนอในโครงการ Show & Share 2011 ที่จะมีขึ้นใน 

วันที่ 26 สิงหาคม 2554 (ตามเอกสารที่แจก) โดยโครงการที่น่าสนใจที่เหมาะสมที่จะน าเสนอในงาน Show & Share 2011 
ได้แก่ 
  1) โครงการ “ฐานข้อมูลผลงานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ระยะที่ 2” ผู้รับผิดชอบคือนายอภิวัฒน์ 
คงอุดม และ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว  
  2) โครงการ “ฐานข้อมูลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้
ประกอบการรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ผู้รับผิดชอบคือ นางส ารวย 
ภูเงิน นายอรนพ เนียมไทยสงค์ และนางสาวกนิษฐา ประนม 
  3) โครงการการกรอกข้อมูลวิจัย โดยการประยุกต์ใช้ Google Document ผู้รับผิดชอบคือ นางสาว
กนิษฐา ประนม 
  4) โครงการการใช้ Social Network ในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานอื่นๆ 
ผู้รับผิดชอบคือ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการในการประชุมครั้งต่อไป  

4.2 การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 1.1.2.5 เลขานุการ
คณะได้สง่แบบส ารวจความรู้ และแบบส ารวจความเช่ียวชาญ ให้บุคลากรกลุ่มงานสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละคน นั้น ให้
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รอด าเนินการหลังการรับฟังค าช้ีแจงวิธีการกรอกแบบส ารวจความรู้ และแบบส ารวจความเช่ียวชาญ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในวันที ่20 มิถุนายน 2554 จากเลขานุการคณะฯ ก่อน 
ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 การเตรียมจัดงานอ าลาส าหรับบุคลากร 
 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ขอความเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดการและ

รายละเอียดที่ต้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มอบหมายให้บุคลากรแบ่ง
หน้าท่ีกันในการเตรียมเรื่องอาหาร การจัดรูปแบบจัดกิจกรรม เพลงประกอบ การเชิญผู้บริหารมาให้เป็นเกียรติในงาน ล าดับ
งาน การมอบของที่ระลึก ฯลฯ เป็นต้น 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
  5.1 การจัด KM การใช้ Social Network  
  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่า กลุ่มงานจะจัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับ Social 
Network เพื่อการปฏิบัติงาน ให้จัดวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ช่วงบ่าย ที่ห้องประชุม 1111 ให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ด้วย 
ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 นางมณีรตัน์ วีระกรพานิช 
ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 


