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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 27(3)/2565 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

-------------------------------------------------------------- 
รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต                กรรมการ  
     (นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด) 
3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 
    (นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ)   
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
6. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บัวบังใบ) 
7. นายนิธิศ  วานิชบูรณ ์        กรรมการ 
8. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์        เลขานุการ   
9. นางสาวจุฑารัตน ์  อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์ 
1.ประธานหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
2. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศิลป์  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
3.ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤตยชญ์  วงษ์หาญ 
    บุคลากร 
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ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และใหด้ำเนินการประชุมตามระเบียนวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  1.1 การจัดทำคำของบประมาณด้านครุภัณฑ์การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แต่ละส่วนงานได้
จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณของส่วนงานโดยมีรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ที่จะขอซื้อ โดยให้จะทำข้อมูลและนำส่งภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลเสนอที่ประชุมใน
การประชุมสัญจรของกองแผนงานในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระยอง จึงขอให้ทุกหลักสูตร
ดำเนินการจัดทำข้อมูลและนำส่งฝ่ายพัสดุภายในกำหนดต่อไป 
  1.2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการสำรวจพ้ืนที่อาจารปฏิบัติการ 12 หลัง เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ ในการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ จึงขอให้แต่ละหลักสูตรได้พิจารณาในการใช้พ้ืนที่อาคาร
ปฏิบัติการ 12 หลังจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2565 ต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
 2.1 กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรปีการศึกษา 2564 
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 2.2 กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรปีการศึกษา 2565 
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  2.3 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนด

ในวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ในส่วนรายละเอียดปฏิทินการดำเนินการอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการของผู้เกี่ยวข้อง 
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ซึ่งในส่วนของคณะจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการภายในของคณะในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.30 
น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพร้อมจัดให้มีเข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ 
  3.1 โครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือแสดง
นิทรรศการบุคลากรในคณะ โดยจะจัดแสดงในพ้ืนที่ห้าง TOP PLAZA จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 
2565 งบประมาณดำเนินการ จำนวน 30,000 บาท แบ่งเป็น ค่าเช่าพ้ืนที่ จำนวน 10,700 บาท ค่าพิธีเปิด จำนวน 
5,000 บาท ค่าจ้างเหมาติดตั้งนิทรรศการ จำนวน  4,300 บาท และค่าออกแบบจัดทำสื่อนิทรรศการ จำนวน 10,000 
บาท    
  ผู้เข้าร่วมแสดงงาน ไดภ้าระงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 60 + 12 ชม. = 72 ชม. 
ภาระงานวิจัย ทุนส่วนตัว  100 ชม.ต่องาน  
  ผู้ร่วมงานวันเปิดนิทรรศการ ไม่แสดงงาน ภาระงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  6 ชม.งาน 
  ผู้เข้าร่วมแสดงงาน เข้าร่วมอบรมการทำงานวิจัยงบประมาณส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 
2565 ได้ ภาระงานด้านบริการวิชาการ  = 3 ชม.งาน กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในเดือนมีนาคม 2565 เสนอ
กรรมการประจำคณะ และ กบห. ภายในเดือนเมษายน 2565 และขออนุมัติดำเนินงานโครงการฯในเดือนพฤษภาคม 
2565  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 4.1 การดำเนินการปรับปรุงพ้ืนที่คณะบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคารคณะแลปรับปรุงห้องผู้บริหาร
ชั้น 2 ซึ่งได้รับอนุเคราะห์งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยจำนวน 470,000 บาท และได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซ่ึง
กำหนดแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนเมษายน 2565 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้กำหนดวันเสนอวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในสังกัดระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

 5.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดให้มีปฏิทินการประชุม
ภายในหลักสูตรในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน  

 5.3 การลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์ชลธิดา เป็งนวล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

 5.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดนัดประชุมวิพากษผ์ล
การศึกษานิสิตในสังกัดในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
6.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดวิพากษ์ผลการศึกษานิสิต

ในสังกัดในวันที่ 24 มีนาคม 65  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 7.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดงานแสดงผลงานของนิสิตเริ่ม
ตั้งแตว่ันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเวลา 1 เดือน  ณ  พ้ืนที่ PYE SPACE จังหวัดพะเยา 
 7.2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เสนอ
ร่างหลักสูตรปรับปรุง 2565 ต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจะ
เสนอเพ่ือเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 7.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กำหนดมีการวิพากษ์ผลการศึกษา
นิสิตในสังกัดในวันที่ 25 มีนาคม 2565  
 7.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กำหนดตรวจศิลปะนิพนธ์นิสิตใน
สังกัดในวันที่ 30 มีนาคม 2565  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

 8.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีกิจกรรมการแสดงนอกสถานที่ใน 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา และ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ วัดอนาลโย 

จังหวัดพะเยา 

 8.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กำหนดวิพากษ์ผลการศกึษาของนสิิต

ในสังกัดในวันที่ 25 มนีาคม 2565  

 8.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรมไหว้

ครูในวันที่ 24 -28 มนีาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการ 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

 8.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  จะเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 2 เมษายน 2565  

 8.5 การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA) อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมภายใน

หลักสูตรร่วมพิจารณา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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9. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
 - ไม่มี -    
10. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 10.1 แผนดำเนินงานทำความสะอาดอาคารปฏิบัติ 12 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ซึ่งจากการสำรวจพ้ืนที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ดังกล่าว มอบให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำแผนงานทำความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ซึ่งได้มีการจัดทำ
และนำส่งแผนงานดำเนินการดังกล่าวเพ่ือกองอาคารสถานที่ จัดคนงานและแม่บ้านจำนวน 7 คน เข้าทำความสะอาด
ระหว่างวันที่ 9-24 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  10.2 เรื่องกองการเจ้าหน้าที่แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินการ 
   1) สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุคลากร  
สายวิชาการ 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์ บุญมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี ้
   2) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการจำนวน 2 คน ได้แก่ นายนิธิศ วานิชบูรณ์ และนายวรินทร์   
รวมสำราญ  
 10.3 คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ที่  20/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 
คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
หัวหน้าสำนักงาน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นเลขานุการ บุคลากรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารของบุคลากร
สายวิชาการในสังกัดและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ      
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 26(2)/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  และสรุป
มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
  สรุปมติพิจารณาเห็นชอบ 
  1.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY 

   2.ทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว 
   3.แนวทางการนับภาระงานฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.แบบฟอร์มยืนยันชั่วโมงภาระงาน ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   5.เสนอชื่ออาจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ ได้รับเสนอชื่อเพ่ือรับทุนศึกษาต่อประเภท ก ในแผนการรับทุนปี 2565 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่ 26(2)/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 
  2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA) 

  3. รายงานข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรตามที่ประชุมมอบหมาย  
มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตรและขอให้รายงานข้อมูลที่ประชุมเพ่ือทราบหากดำเนินการเสร็จสิ้น 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
  1.คัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ความในสข้อ 11 กำหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน(คณบดี)เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 4 คน(บุคคลภายนอก 1 คน) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 1 คนเป็น
เลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
   สายวิชาการ 
    1)คณบดี     ประธานกรรมการ 
    2)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
    3)รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
    4)รองคณบดีฝ่ายบูรนาการฯ   กรรมการ 
    5)รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
    6)นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ    เลขานุการ 
   สายสนับสนุน 
    1)คณบดี     ประธานกรรมการ 
    2)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
    3)รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
    4)รองคณบดีฝ่ายบูรนาการฯ   กรรมการ 
    5)รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
    6)หัวหน้าสำนักงานคณะ    กรรมการ 
    7)นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ    เลขานุการ 
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  2.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วกำหนดรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในสังกัดได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา(คณบดี) ร้อยละ 10 คำนวณจากยอดนิสิตรับเข้าร้อยละ 15 ประธานหลักสูตรร้อยละ 15 การประเมิน
การสอน ร้อยละ 15 ภาระงานร้อยละ 35 และพฤติกรรมการทำงานร้อยละ 10 
  3. แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์  
  สรุปเรื่อง  
  เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน เกี่ยวกับการนับภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารจัดการภายใน
คณะ รวมถึงสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของการรายงานผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยกำหนด จึงเสนอแนวปฏิบัติการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
และแบบฟอร์มเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการแต่ละส่วนงานได้แก่ คณะกรรมการ
วิชาการ , คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม , คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพนิสิต และ คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหารฯ ได้พิจารณากรั่นกรองก่อนเสนอเรื่องตามลำดับ ต่อไป 
  เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1) (ร่าง) แนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  เรื่อง แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ 

  2) แบบฟอร์มประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

  3) ปฏิทินการดำเนินการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการช่วง

ระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565                      

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามแนวปฏิบัติที่เสนอและมอบงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคลดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
  1.กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตรใน
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  2. รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 

  ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการประเมิน
สำนักงานสีเขียวในปี 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามมติมติคณะกรรมการประจำ
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คณะในการประชุมครั้งที่ 24(12)/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564แล้ว นั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผล
การดำเนินงานเพ่ือที่ประชุมได้รับทราบและทบทวนการดำเนินงานต่อไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

                
นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์(บันทึก)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์ บุญมา(ตรวจ) 
วันท่ี 7 มกราคม 2565     วันท่ี 7 มกราคม 2565 
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