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       บันทึกขอความ 
 
สวนงาน  สํานักงานคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร. 44811 
ท่ี   อว 8393(12).1/   9      วันท่ี    7 กุมภาพันธ 2566 
เร่ือง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 
 
เรียน    คณบดี 
 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
19 มกราคม 2566 ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงสรุปมติการประชุมดังกลาวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 
1. เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน นายกิตติ ไชยพาน 

ตามที่ นายกิตติ ไชยพาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการออกแบบ 
ภาควิชาศิลปะไทย ไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีกําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 ดวยทุนสวนตัว โดยใช
เวลาศึกษาเต็มเวลา และไดรับเงินเดือนเต็ม น้ัน 

บัดน้ี คณะวิจิตรศิลป ไดรับแจงจากภาควิชาศิลปะไทยวา นายกิตติ ไชยพาน มีความประสงคขอรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 13 มกราคม
2566 เปนตนไป ทั้งน้ี นายกิตติ ไชยพาน ไดสอบผานภาษาตางประเทศและสอบผานวัดคุณสมบัติแลว คงเหลือ
การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2567  

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
1.2 โครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 ดวยคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับคณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสถาบันการศึกษา ประจําป 2566 ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากร
ระหวางสองสถาบัน และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมของ
นักศึกษา สรางความสัมพันธอันดีและสรางเครือขายทางการศึกษาดานศิลปะ การแสดงผลงานศิลปกรรมรวมกัน
ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ตลอดจนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ โดยโครงการจะจัดข้ึนระหวางวันที่ 3-4 
กุมภาพันธ 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 ที่ประชุมรบัทราบ 
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1.3 รายงานการเยือน Faculty of Art and Design, Bandung Institute of Technology, Indonesia 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยกองวิเทศสัมพันธ จัดโครงการ One Faculty One MOU มีเปาหมายให
ทุกสวนงานขับเคลื่อนใหเกดิกิจกรรมกับสถาบันที่คณะมีความรวมมอืทางวิชาการ (MOU/MOA/Agreement) โดย
ใหมีการเยือนสถาบันคูความรวมมือที่มีคุณสมบัติ คือ 

1. มีความโดดเดนเฉพาะดาน และไดรับการจัดลําดับใน QS / THE Ranking 
2. ตองเคยมีกจิกรรมรวมกันและตองตอยอดความรวมมือใหเขมแข็งข้ึน โดยไมจํากัดรปูแบบกิจกรรม 

ค ณ ะ วิจิ ต ร ศิ ล ป  ได เ ยื อ น  Faculty of Art and Design, Bandung Institute of Technology, 
Indonesia ซึ่งเปนการศึกษาที่มีความรวมมือกับคณะวิจิตรศิลป และไดรับการจัดอันดับ QS World University 
Ranking by subject 2022 ในอันดับที่ 101-150 

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดรายงานขอมลู ดังน้ี 
1. ขอมูลทั่วไปของ Faculty of Art and Design, Bandung Institute of Technology 
2. ผลการประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการ ในประเด็นดังน้ี 

1) International Track Program 
2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
3) กิจกรรม/โครงการรวมกัน 
4) การทําโครงการวิจัยรวมกัน/การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมกัน 
5) ความรวมมือดานการประชุมวิชาการรปูแบบตางๆ 
6) โครงการฐานขอมลู “ประวัติศาสตรการออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 
7) การจัดกจิกรรม Workshop ระยะสั้นระหวางนักศึกษาสองสถาบัน 
8) การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

3. ขอมูลหองปฏิบัติการและพื้นที่สนับสนุนดานการเรียนรูอื่นๆ 
4. การดําเนินการของคณะ หลังจากการหารือความรวมมือ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
2.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป คร้ังท่ี 11/2565 เมื่อวันพุธท่ี 
14 ธันวาคม 2565 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
3.  เร่ือง สืบเน่ือง 
 ไมมี 
 
4.  เร่ือง พิจารณา 
4.1 ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลยั ราย Mrs.CHARLOTTE HILL 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีคําสั่งบรรจุ Mrs.CHARLOTTE HILL เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 6 
มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 บัดน้ี คณะวิจิตรศิลปไดประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 
(ต้ังแตวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 แลว  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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4.2 การจัดทําตราสัญลักษณครบรอบ 40 ป คณะวิจิตรศิลป และการปรับตราสัญลักษณ Corporate 
Identity (CI) คณะวิจิตรศิลป 
 เน่ืองในโอกาสที่คณะวิจิตรศิลป จะครบรอบ 40 ป แหงการสถาปนาในป พ.ศ. 2566 จึงเห็นควร
กําหนดใหมีการจัดทําตราสัญลักษณครบรอบ 40 ป คณะวิจิตรศิลป และการปรับตราสัญลักษณ Corporate 
Identity (CI) เพื่อใชเปนสัญลักษณในโอกาสดังกลาว อีกทั้งเพื่อสรางการรับรูและประชาสัมพันธคณะวิจิตรศิลปให
เปนที่รูจักในวงกวาง โดยผูบริหารคณะวิจิตรศิลปไดหารือกับคณะทํางานในเบื้องตนถึงแนวทางการจัดทําตรา
สัญลักษณครบรอบ 40 ป คณะวิจิตรศิลป ควรใชวิธีการจัดการประกวดแขงขัน โดยตราสัญลักษณที่ชนะการ
ประกวดอาจมีการปรับใหมีความเหมาะสมกอนนําไปใชในโอกาสครบรอบ 40 ป คณะวิจิตรศิลป ในวันที่ 17 
มิถุนายน 2566 และสําหรับตราสัญลักษณ Corporate Identity (CI) คณะวิจิตรศิลป อาจตองมีการหารือขอ
ความคิดเห็นจากทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
 ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
4.4 ปญหาระบบการจัดซื้อจัดจางพัสดุของคณะวิจิตรศิลป 
 ภาควิชาทัศนศิลป ไดเสนอวาระพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป เน่ือง
ดวยภาควิชาประสบปญหาในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุและครุภัณฑ ในเรื่องการ
หาคู เทียบราคาของรานคา ซึ่ งนําไปสูปญหาความโปรงใสในการดําเนินการ จึงขอความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลปพิจารณาใหมีการปรับระบบการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของหนวย
พัสดุของคณะวิจิตรศิลปใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการ 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากการที่หนวยพัสดุกําหนดใหทุกหนวยงานที่ประสงคจะจัดซื้อจัด
จางฯ จะตองสืบราคาหาคูเทียบราคารานคาดวยตนเองและตองจัดทําเอกสารตามที่หนวยพัสดุกําหนด ทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องความคลองตัว และความโปรงใสในการดําเนินงาน ที่ประชุมเห็นควรใหมีการต้ังคณะทํางานรวบรวม
ปญหาที่เกิดข้ึนจากทุกหนวยงานเพื่อปรับปรุงข้ันตอนการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง โดยใหจัดทําเปนแนว
ปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจาํคณะวิจิตรศิลปเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร 
เปนประธานคณะทํางานในการดําเนินการดังกลาว 
 
4.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ “โครงการศิลปะเพ่ือสรางสุนทรียภาพใหกับบุคลากรและผูมาใช
บริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม” 

คณะวิจิตรศิลปและคณะแพทยศาสตร ไดมีการหารือการจัดโครงการศิลปะเพื่อสรางสุนทรียภาพใหกับ 
บุคคลากรและผูมาใชบริการ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1. เพื่อพัฒนาสื่อศิลปะในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม สรางความสุข ลดความทุกขจากการรอคอย
ใหบุคลากร ผูปวยและญาติ รวมถึงผูมาติดตอประสานงาน 

2. เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะแพทยศาสตรและคณะวิจิตรศิลป เพิ่มการบูรณาการ
องคความรูระหวางศาสตร ลดการทํางานแบบแยกสวน (Silo) ภายในมหาวิทยาลัย ผานการดําเนินโครงการ
ระหวางสองฝาย เพื่อยกระดับการทํางานของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีประสิทธิผลมากข้ึน 

3. เพื่อเปนโครงการพื้นฐานที่เปนประโยชนในการขยายขอบเขตของความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน 
เชน โครงการวิจัยบูรณาการขามศาสตร โครงการบริการวิชาการ หรือการจัดทํากระบวนวิชาในรูปแบบ 
สหวิทยาการในอนาคต 
 ที่ประชุมเห็นชอบ 
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4.6 บันทึกสวนขยาย (Addendum) Student Exchange Agreement ระหวางมหาวิทยาลัยเชยีงใหม กับ 
Kyoto Seika University ประเทศญ่ีปุน 
 หนวยวิเทศสัมพันธไดรับการประสานงานจาก Professor Manabu Kitawaki จาก Office for Global 
Initiative สังกัด Kyoto Seika University ประเทศญี่ปุ น ซึ่งมีวามประสงคจะสงนักศึกษา 2 ราย จากสาขา
ออกแบบกราฟฟกและสาขาอนิเมช่ัน มาแลกเปลี่ยน ณ คณะวิจิตรศิลป ในชวงเทอม Fall 2023 (ตุลาคม – 
กุมภาพันธ) และ Spring 2024 (เมษายน – สิงหาคม)  

Kyoto Seika University มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระดับมหาวิทยาลัย โดยลงนามใน
บันทึกความรวมมือ “Kyoto Seika University and Chiang Mai University's General Agreement on the 
Mutual Cooperation” ในวันที่ 10 กันยายน 2561 มีผลบังคับใชถึง 9 กันยายน 2568 ซึ่งเปนความรวมมือ
ภาพใหญไมไดระบุรายละเอียดเฉพาะดาน กิจกรรมที่มคีวามรวมมือที่ผานมา Kyoto Seika University นํากลุม
นักศึกษามาทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยครั้งลาสุดสํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเปนเจาภาพในการรับรอง และไดมีการหารือถึงความเปนไปไดเบื้องตนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
โดยสถาบันฯ สนใจสงนักศึกษามายังคณะวิจิตรศิลป  

อน่ึง ในวันที่ 13 มกราคม 2566 สถาบันดังกลาวไดเยือนคณะวิจิตรศิลปอยางเปนทางการ เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งสองสถาบันตองทําสวนขยาย (addendum) ของ Agreement เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อ
ลงรายละเอียดเปนขอตกลงรวมกัน ทาง Kyoto Seika University จึงไดจัดทํา (ราง) บันทึกสวนขยาย
(Addendum) Student Exchange Agreement มาเพื่อพิจารณา ขอความอนุเคราะหคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาการลงนาม 

เน้ือหาสําคัญของบันทึกความรวมมือ “Kyoto Seika University and Chiang Mai University's 
General Agreement on the Mutual Cooperation” ฉบับลงนาม 10 กันยายน 2561 มีผลบังคับใชถึง 9 
กันยายน 2568 ไดกลาวถึงความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสามารถทํารายละเอียดเปนสวนขยาย
ของความรวมมือฉบับหลักเน้ือหาสําคัญของ (ราง) บันทึกสวนขยาย (Addendum) Student Exchange 
Agreement ที่ประสงคลงนาม 

- ทั้งสองฝายสามารถสงนักศึกษาแลกเปลี่ยนไดปละ 2 คน 
- ทั้งสองฝายจะยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ที่ประชุมเห็นชอบ อยางไรก็ตาม ขอใหคณะวิจิตรศิลปหารือความเปนไปไดในการที่แตละสถาบันจะ
สนับสนุนคาใชจายใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของอีกฝาย ทั้งน้ีเพื่อประโยชนตอนักศึกษาคณะวิจิตรศิลปที่เขารวม
โครงการ 

 
4.7 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมสถาบันอุดมศึกษาทางดาน
สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมสถาบันอุดมศึกษาทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ซึ่ง
เปนความ รวมมือในรูปแบบพหุภาคี 7 สถาบนั 10 สวนงาน คือ 

1. คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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6. คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
10. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีขอบเขตความรวมมือ ดังน้ี 
1. รวมกันเปนเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ มสถาบันอุดมศึกษาทางดาน 

สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
2. รวมมือกันในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กํากับดูแลใหองคกรนิสิตนักศึกษาทุกแหงทําบันทึกความตกลงรวมมือสรางเครือขายในการ

พัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รวมมือกันใหนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา คณะวิชารวมกันเปนเครือขายนักศึกษาสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมสถาบันอุดมศึกษาทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ เพื่อ
การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา คณะวิชาในเครือขาย 

5. รวมมือกันใหนักศึกษารวมมือกันในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรู ความเขาใจ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. รวมมือกันใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดโดย 
สถาบันการศึกษา คณะวิชาในเครือขาย 

7. ติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขายเพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง 
8. รวมมือกันจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

บันทึกฯ มีอายุบังคับใช 3 ปนับจากวันลงนาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกจะกระทําได
ดวยการที่ฝายใดฝายหน่ึงแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีการแจงอยางนอย ๑ ป หากเห็นชอบ จะมี
การลงนามในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
4.8 การเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพ่ือเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุมสถาบันอุดมทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอเชิญผูบริหาร  
อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน เขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม 
สถาบันอุดมศึกษาทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ซึ่งไดกําหนดรูปแบบกิจกรรม 2 รูปแบบ 
คือ 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) พิ ธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางสถาบัน โครงการจะจัดข้ึน 
ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2566 ณ หองประชุมโพธิพุทธ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและศูนยพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่ออนุรักษภูมิปญญาลานนา (เจ็ดยอด)  
 ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหแจงประชาสัมพันธ ผูบรหิาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจ 
สามารถแจงช่ือประสงคเขารวมทีห่นวยประกันคุณภาพการศึกษา 
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5.  เร่ือง อ่ืนๆ 
5.1 หอศิลปวัฒนธรรมขอหารือกับสํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน เร่ืองการจัดการพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร           
หอศิลปวัฒนธรรม 

ดวย หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะจัดทําแผนการใชพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในการน้ี เพื่อให การจัดทําแผนการใชพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม เป นไปดวยความเรียบร อย หอ
ศิลปวัฒนธรรม จึงประสงคจะขอเขาพบผูอํานวยการสํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน เพื่อหารือแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นที่ภายนอกอาคารและลานจอดรถบริเวณหอศิลปวัฒนธรรม รวมกับสํานักงานบริหารและจัดการ
ทรัพยสิน โดยมีขอหารือใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การจัดสรรพื้นที่ภายนอกอาคาร 
2. การจัดสรรพื้นทีจ่อดรถสําหรบับุคลากรและผูเขารับบริการของหอศิลปวัฒนธรรม รวมถึง 

บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสือ่ คณะวิจิตรศิลป 
3. การกําหนดชองทางเดินรถ และชองทางสัญจร เขา–ออก ของพื้นทีจ่อดรถ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
 
 

(นางสาวสลุาลักษณ ขาวผอง) 
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป 

 
 
 

 - ทราบ 
 - แจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 

 
 (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา) 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
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