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รายงานการประชุม 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

คร้ังท่ี 3/2555 

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1111 อาคารส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

............................................................................. 

 

ผู้มาประชุม 

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 

3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว 

4. นายเชยชม ประทุมมา 

5. นายอภิวัฒน์ คงอุดม 

6. นายอรนพ เนียมไทยสงค์  

7. นางสาวกนิษฐา ประนม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1.1. จากท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน  

1.1.1.1 การมอบหมายงานส าหรับหัวหน้ากลุ่มงาน 

 เพื่อให้การมอบหมายงานส าหรับการประเมินงวดที่ 2/2555 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม  

ที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการคณะฯ จึงได้มีการก าหนดรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินเพื่อมอบหมายงานส าหรับ

หัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือเป็นแนวทางให้น าไปใช้ในการมอบหมายงานส าหรับบุคลากรในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมต่อไป 

1.1.1.2 การปรับการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานฯ  

ตามที่คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการส าหรับส านักงานคณบดี นั้น  

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัด และพบว่ามีค่าใช้จ่ายหลายรายการเกินงบประมาณที่ได้รับ อาทิ ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติราชการนอกเวลาส าหรับกลุ่มงานต่างๆ ส าหรับด าเนินโครงการ Open House นั้น หากน ามาเบิกจ่ายจากงบของแต่ละ

กลุ่มงานอาจจะท าให้ไม่เพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น ที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานจึงมีมติให้ขอเบิกจากงบส่วนกลางท่ีจัด
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งาน Open House ของคณะ เพื่อให้คณะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายจริงในการจัดงาน รวมทั้งเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมดังกล่าวส าหรับปีต่อไป ส่วนงบประมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานก็ได้มีการปรับลดและเพิ่มในบางกิจกรรมตาม

ความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินงานในส่วนของส านักงานคณบดีต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2. จากท่ีประชุมอื่นๆ  

 1.1.2.1 การด าเนินโครงการ Open House 2011/2012 ซึ่งจัดเมื่อวันท่ี 22 -25 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ส าเร็จลงได้

ด้วยดี ขอขอบคุณทุกคนท่ีช่วยเหลือเป็นอย่างดี หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามเรื่อง

ภาพถ่ายจาก อ.นิคม (พี่เปิ้ลจะหานามสกุลและหน่วยงานให้)  ท่ีไปจัดนิทรรศการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว เพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการประกันคุณภาพ  ได้มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ติดตามวิทยานิพนธ์จาก

อาจารย์และนักศึกจากลาว มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม ติดตามเรื่องผลประเมินจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.1.2.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะซึ่งกลุ่มงานพัฒนากายภาพเป็นเจ้าภาพ ให้ด าเนินการ

กรอกแล้วส่งคืนผู้รับผิดชอบด้วย และฝากให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ท าแบบประเมินเรื่องการ KM ด้วย 

 1.1.2.3 นส.วิไล โพธ์เตมิ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แจ้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เรื่อง

สวัสดิการการน าบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กรอกแบบฟอร์มส่ง น.ส.วิไล ภายในวันท่ีก าหนด 

 1.1.2.4 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องเข้ารับการอบรม Mcore 201 โดยสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ จะเข้าอบรมในวันท่ี 15-16 มีนาคม 2555 และอีกครั้งในวันที่ 19-21 มีนาคม 2555 และจะมีไปดูงานนอก

สถานท่ีในวันท่ี 29-30 มีนาคม 2555 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานทุกคนปฏิบัติงานในช่วงที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่ ในครั้ง

หน้า บุคลากรกลุ่มงานท่ีเหลือ จะต้องได้เข้ารับการอบรม ส่วนนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ก็จะได้เข้ารับอบรม 19-20 

มีนาคม 2555 เช่นกัน ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม กับนายอรนพ เนียมไทยสงค์ มาช่วยนายเชยชม ประทุมมา 

ดูแลเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนเมษายน 2555 

  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันช่วงพัก

กลางวัน ประจ าเดือน เมษายน  2555 ซึ่งได้จัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนแล้ว และให้ทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่

ได้รับมอบหมาย หากผู้ที่ปฏิบัติงานท่ีเคาน์เตอร์ให้บริการส่วนล่างมีธุระจ าเป็นที่ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ ต้องแจ้งไปถึงบุคลากรคน

อื่นของกลุ่มงาน ทราบและมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2 เร่ืองบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

  1)  ในวันท่ี 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. อ.จันทนีย์ จิรันฐนัธ จะไปน าเสนอความก้าวหน้าโครงการ

ศึกษาการพัฒนาชุมชนโนนม่วง โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน และ รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน

โนนม่วง เข้าร่วมงานครั้งนี้ ส าหรับคณะท างานโครงการดังกล่าวทั้งจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับการประสานงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และได้ขอสถานท่ี ณ ศาลา

วัดม่วงศรี ไว้แล้ว โดยโครงการดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และจะน าผลงานโครงการดังกล่าวจัดแสดงที่อาคาร

ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

  2)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยในปี 2555 นี้ มีจ านวน 3 โครงการ 

โดยมีหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการซึ่งสังกัดหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ผศ.ธนสิทธ์ิ 

จันทะรี และ อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานส าหรับการลงนามในสัญญาจ้างซึ่งก าหนดเป็น

วันท่ี 15 มีนาคม นี้  

  3) โครงการ Vernadoc ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ โดย อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ 

ซึ่งด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงก าหนดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการดังกล่าวต่อชุมชนในพื้นที่ด าเนินการ ณ 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วย ทั้งนี้ การเบิกจ่ายและจัดท ารายงานโครงการต้องเสร็จก่อนปีงบประมาณ  

ในการนี้ มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์  

ประสานงานขอรวบรวมภาพโครงการทั้งหมดที่น าไปจัดแสดงท่ีนครพนมเพื่อมาจัดเก็บไว้ส าหรับจัดแสดงผลงานคณะ และให้ 

นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ประสานงานขอภาพโครงการ Vernadoc ที่จัดที่จ.เลย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย 

มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ คงอุดม ประสานเพื่อขอหลอดไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าที่เสร็จสิ้นการใช้งานจากงาน Open House 

แล้ว จากกลุ่มงานพัฒนากายภาพมาจัดเก็บส าหรับการจัดนิทรรศการของคณะต่อไป 

  4) โครงการชนะการประกวดจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประสานงานผ่านอาจารย์ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ เพื่อขอเข้าพบและมอบรางวัลดังกล่าวให้กับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 

10.00 น. ในการนี้ มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ให้การต้อนรับและ

ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 1.2.2 นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งเรื่องการเข้าพบปะนักวิจัยใหม่ (Site visit) ของคณะฯ 2 ราย ได้แก่ อ.ดร.สญชัย 

ลบแย้ม และ อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ตามโครงการนักวิจัยใหม่ ปี 2555 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย

แล้ว และด าเนินการส่งแบบประเมินนักวิจัยให้ส านักบริหารการวิจัยแล้ว 

 1.2.3 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งเรื่องการให้บริการออกแบบเนิร์สเซอรี่ ส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได้ด าเนินการ

จัดท าแบบร่างและเสนอราคาไปแล้ว น้ัน ปรากฎว่าไม่มีการติดต่อกลับมา นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึง

มอบหมายให้ให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามส าหรับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ส่วนการออกแบบอาคารพาณิชย์ ท่ี  
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อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด น้ัน ได้ประสานงานกับผู้รับบริการแล้ว จะได้มีการพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งก่อนด าเนินการ 

 1.2.5 เรื่องบริษัท CP จะเข้ามาพบคณบดีเพื่อเจรจรท าข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะ ในวันที่ 22 มีนาคม  2555 

เวลา 10.00 น. ในการนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 

ประสานงานกับทาง CP เพื่อขอรายละเอียดในการท า MOU ร่วมกัน และเนื่องจากในวันดังกล่าว นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะ

มาตย์ ต้องเข้ารับการอบรม จึงขอให้ นางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทน  

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 

เนื่องจากรายงานการประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2555  น้ี หัวหน้ากลุ่มงานได้รับ

กระช้ันชิด ท าให้ไม่สามารถตรวจทานได้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงขอให้บุคลากรกลุ่มงาน ทุกคนไปอ่าน 

แล้วน าเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมคราวหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 3 สืบเนื่อง 

3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน 

เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอส าหรับการประชุมและเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียด 

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงให้น าเสนอส าหรับการประชุมคราวหน้า 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 การประเมินงวด 2/2555 

  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งว่าก าหนดการประเมินงวด 2/2555 จะเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนเมษายน 2555 โดยใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 70 % พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 % บุคลากรทุกคนต้องเตรียม

เอกสาร และลองฝึกกรอกในแบบ PF ใหม่ ซึ่งการเจ้าหน้าคณะฯ ท่ีได้แชร์ไว้ใน AR Master แล้ว เรื่องส าคัญคือทุกคนต้อง

เตรียมฐานข้อมูลที่อยู่ในความเกี่ยวข้องของตนเอง ทุกคนต้องมีสถิติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง และต้องมีคู่มือการ

ปฏิบัติงานของทุกคน ต้องมีรายละเอียดน าเสนอ ต้องท าคู่มืออย่างน้อย 50% ของงานท่ีท าท้ังหมด 

ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานกลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

  นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด าเนินงานของกลุ่มงาน จะ

มีเกี่ยวข้องคือ ในการด าเนินงานโดยเฉพาะในส่วนหลักๆ ในการด าเนินงานส านักงานคณบดี กลุ่มงานของเราจะเป็นการบูรณา

การโครงการ ทุกคนต้องส่งโครงการ แผนการท างานของทุกคนท่ีได้รับมอบหมาย  
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ในส่วนของนางสาวกนิษฐา ประนม ที่ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ปรับแบบประเมินให้ปรับแก้แล้วส่งให้บุคลากร

ประเมิน เมื่อได้ผลประเมินมาแล้วจะน ามาวิเคราะห์และจะมีการ KM จากน้ันจะต้องไปศึกษาดูงาน แล้วจึงจะมาหารือกันอีก

ครั้ง 

ที่ส าคัญอีกเรื่องคือการอบรมการท าวิจัยสถาบัน อาจจะมีการอบรมในช่วงต้นเดือนเมษายน ก าหนดการรวม 2 วัน 

วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ฯลฯ ช่วงก่อนสงกรานต์ มอบหมาย

ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ร่างโครงการให้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ดูภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 

นี้ ลองหาดูว่ามีการวิจัยสถาบันเรื่องใดบ้าง  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยครั้งท่ี 2 ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ร่างมาด่วน 

และให้นางสาวกนิษฐา ประนม ติดตามเรื่องนัดประชุมกรรมการวิจัย ก่อนที่ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ จะลาออกจากราชการ 

ทั้งนี้กลุ่มงานของเราจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงส่ง  

ส่วนนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ให้ร่างโครงการเพิ่มนอกเหนือจากท่ีเคยให้ จะให้เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ

จากกองทุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสกรีนเสื้อ ให้หารือกับ อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ ให้ด าเนินการภายในเดือน

เมษายน 2555 น้ี ในส่วนของ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และ นายอภิวัฒน์ คงอุดม ก็เช่นกัน มีโครงการใดที่ต้องการท า ก็ให้

ร่างโครงการมา และส าหรับนายเชยชม ประทุมมา ก็ให้เสนอโครงการต่อเนื่องส าหรับการจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ด้วย 

ส าหรับโครงการ KM ของกลุ่มงาน มีก าหนด 7 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท่ีผ่านมาไม่ได้จัด เพราะฉะนั้นใน

เดือนมีนาคมนี้จึงจะจัด 2 ครั้ง คือวันท่ี 23 มีนาคม เป็นการท าวุ้นมะพร้าว และวุ้นกรอบ อาจจะเพิ่มน้ าผลไม้ปั่น ส่วนอีกวันมี

ก าหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม จะเป็นการท าข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวปิ้งไส้ต่างๆ และสลัดผักกับผลไม้ อาจจะมีน้ า

ผลไม้ปั่น ส่วนครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์ เมนูคือต าผลไม้ และน้ าปั่น 

เรื่องวิจัยสถาบันของกลุ่มงาน เสนอไป 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อการท าวิจัย

สถาบัน 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประสานงานด้านการบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 การศึกษาดูงานของกลุ่มงาน 

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการที่งบประมาณส านักงานคณบดีมีจ ากัด จึงได้มีการ

ปรับลดงบประมาณลง ดังนั้นกลุ่มงานจึงได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย การ KM จ านวนท้ังสิ้น  

3 ครั้ง ได้แก่ 1.เรื่องการจัดการความรู้เพื่อน าไปพัฒนางานส าหรับสายสนับสนุน 2.เรื่องการจัดท าคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และการรายงานสารสนเทศ 3.เรื่องการสร้างงานประจ าสู่งานเชิงพัฒนา R2R และ 4. การพัฒนาจิตส านึกการ

ให้บริการ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มงาน ในช่วงปลายเดือนเมษายน (26-29 เมษายน 2555) ท้ังนี้ได้

มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ หารือกับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับการไปดูงานท่ีบริษัทฟีนิกซ์  

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนายเชยชม ประทุมมา ซึ่งครบรอบ 42 ปี หัวหน้ากลุ่มงานจึงอวยพรให้นายเชยชมและ

ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง  และไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และรับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่ได้เชิญมาใน

หัวข้อ การพัฒนาจิตส านึกการให้บริการ จาก คุณสมภพ จันทร์ฟัก ผู้อ านวยการส านักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 นางสาวกนิษฐา ประนม 

จดบันทึกรายงานการประชุม 

 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 

ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


