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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 24(12)/2564 
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
------------------------------- 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต                กรรมการ  
     (นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด) 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
    (นายพันธพัฒน์  บุญมา) 
4.  ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
6.  ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บัวบังใบ) 
7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศิลป์  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)   
8. รักษาการแทนหวัหน้าสำนักงานส่วนงาน      เลขานุการ 
     (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์) 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

      (นางสาวจุฑารตัน์   อวดหาญ) 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม(เนื่องจากติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 

     (นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ) 
2.  ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล  กรรมการ 
   (นายนคร  คำร้อง) 
3.นายนิธิศ  วานิชบูรณ์         กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพงศ์  เด็ดแก้ว  
 อาจารย์ในสังกัดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีและนาฏศิลป ์

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และใหด้ำเนินการประชุมตามระเบียนวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ งานกาดหลวงที่

จะจัดขึ้นในพ้ืนทีต่ัวเมืองพะเยา กิจกรรมทำบุญมหาวิทยาลัยในวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ อาคารสงวนเสริมศรี 
และกิจกรรมงานmeeting of the mind จึงขอประชัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 2. การจดันิทรรศการปิดโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้
ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปอาจจะต้องมีการลดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ ซึ่งจะต้องติดตามเง่ือนไขของทางกระทรวง(อว.)ต่อไป 

 3. โครงการจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ประกาศรับ
ข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
เงื่อนไขรายละเอียกในการดำเนินโครงการนั้นขอให้ตรวจสอบและติดตามได้ที่เว็ปไซค์หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)กระทรวงฯ(อว.) และในการดำเนินงานของทางคณะนั้นได้กำหนดให้คณบดี
ทำหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการและมีอาจารย์ในสังกัดรับผิดชอบดำเนินงานได้แก่อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด อาจารย์
ปรียาชนก เกตสุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
 1. ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน พ.ศ. 2564 (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.2)  ซึ่งคณะได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 โครงการได้แก่ 
  -โครงการศิลปะกับพ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชนแม่กา นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
  -โครงการการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สตูลจากงานหัตกรรมผักตบชวา หมู่บ้าน

สันผาเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายบรรเจิด ศรีมูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562-

2563 
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มต ิที่ประชุมรับทราบ 

3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 1. เเนวทางการเเก้ปัญหาโต๊ะเขียนเเบบของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายในมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ระหว่างการเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติม ทั้งนี้จึงอาจมี
การสลับพื้นท่ีห้องเรื่องเพ่ือจัดการเรียนการสอนระหว่างสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

 2. การซ่อมเเซมโคมไฟของอาคารปฏิบัติการหลังที่  11 (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนั้นมีหลอดไฟทั้งหมด 10 โคมแต่ใช้งานได้
เพียง 2 โคม ทำให้การเข้าใช้พ้ืนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และปัญหาดังกล่าวได้แจ้งหน่วยงานภายใน(กองอาคาร
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สถานที่)ช่วยตรวจสอบประเมินราคาการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ทั้งกรณี
จำเป็นเร่งด่วนอาจเสนอแนวทางให้คณะได้ติดตั้งไฟสำรองชั่วคราวโดยใช้งบประมาณของคณะเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อไป  
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาหน้าซึ่งจากการประชุม

ภายในหลักสูตรได้มีข้อยุติให้เสนอเรื่องหารือทางคณะว่าควรที่จะกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์อย่างไรเพื่อจะได้นำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป 

 2. ขอเสนอแนวทางเพ่ือกำหนดระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบุคลากร ที่จะได้
ไม่มีความซ้ำซ้อน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

6.ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 1.ร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
 2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดให้มีการทัศน

ศึกษาของนิสิตในสังกัดในประมาณเดือนมีนาคม 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 7.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
  1. พิจารณาร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ(แขนงวิชา
ศิลปะ , แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์) หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีกำหนดเสนอคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
  2. ตามที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการ 11 ซึ่งการการใช้งานอาคารพบว่าหลอดไฟให้แสงสว่างภายในอาคาร 
บริเวณโคมแขวนจำนวน 10 โคมนั้นใช้งานได้เพียง 2 โคม จึงขอความอนุเคราะห์ทางคณะได้ดำเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 8.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
  1. การแสดงดนตรีของอาจารย์และนิสิตในสังกัดในงาน meeting of the mind ในวันที่ 12 
มกราคม 2565  
  2. รองศาสตารจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท แก่นิสิต
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ในปี 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ   
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9. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5549/2564 เรื่องผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆให้
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ปรากฏตามคำสั่งจังหวัดพะเยาตามแนบ 
  2. คำสั่งมหวิทยาลัยพะเยา ที่ 8217/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 
และ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ในระหว่างวันที่ 14-18 
กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 27 เมษายน 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 

 3. เรื่องบุคลากรลาศึกษาต่อ ณ เดือนธันวาคม 2564 มีบุคลากรในสังกัดคณะลาศึกษาต่อจำนวน 
2 คน ได้แก่ 

  -นางภัคธิมา วังยาว ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตรสถาปัตยกรรม 
สิ้นสุดวันลาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

  -นายปณิธาน ประมูล ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาDepartment of Social System 

Engineering Design Course สิ้นสุดวันลาวันที่ 30 กันยายน 2567 
 4. มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 มีมติ

อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและให้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีชาญคณิต อาวรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์(8505) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 

 5. งบประมาณในการดำเนินงานคณะเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ของบุคลากร
ในสังกัด คิดเป็นจำนวนบุคลากร อาจารย์ 47 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน รวม 58 คน 
งบประมาณคนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท งบบริหารจัดการ(ผู้บริหาร) จำนวน 190,075 บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 335,075 บาท ทั้งนี้ในการใช้งบประมาณของบุคลากรทุกคนต้องพิจารณาให้สอดคล้องตามแผน
และตัวชี้วัดของคณะและมหาวิทยาลัยด้วย 

 6. ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานคณะ  
  1) งานบริหารทั่วไป  ได้เสนอข้อมูลการดำเนินงานในส่วนฝ่ายบุคลากร คือ สรุปวันลา

ของบุคลากรในสังกัด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ข้อมูลการปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนงาน 
และข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกของบุคลากรในสังกัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

  2) งานการเงินและแผน ได้เสนอข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 3,926,212 บาท ใช้ไปแล้ว 307,512 บาท คงเหลืองบประมาณ 3,618,700 
บาท และข้อมูลฝ่ายพัสดุการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันรถยนต์ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
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 7. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากข้อมูลการจัดทำเสนอที่ประชุมในวันนี้ได้มีการจัดทำแยกภาระงานแต่ละ
งาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้อกำหนด/เงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จัดทำและเสนอ 1 ภาระงาน 
  2)นักวิชาการศึกษา จัดทำและเสนอ 4 ภาระงาน 
  3)นักวิชาการพัสดุ จัดทำและเสนอ 4 ภาระงาน 
  4)นักวิชาการเงินและบัญชี จัดทำและเสนอ 4 ภาระงาน 
  5)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำและเสนอ 1 ภาระงาน 
  6)บุคลากร จัดทำและเสนอ 2 ภาระงาน 
  7)นักวิชาการศึกษากิจการนิสิต) จัดทำและเสนอ 1 ภาระงาน 
  8)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วิจัย) จัดทำและเสนอ 1 ภาระงาน 
  9)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดทำร่าง 5 ภาระงาน 
ทั้งนี้  ที่ประชุมขอให้เพ่ิมเติมในส่วนระยะเวลาปฏิบัติตามภาระงานด้วยและขอให้รายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นระยะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23(11)/2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564  และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
   สรุปมติพิจารณา  
   1. เห็นชอบผลการศึกษาของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  ประจำภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (AEC) จำนวน 103 รายวิชา(105 หมู่เรียน) 
   2. เห็นชอบผลประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์อรทัย  มหาวรรณ  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23(11)/2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
   1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563  
   2.  เกณฑก์ารประกันคุณภาพ (AUN-QA)   
มต ิที่ประชุมรับทราบและขอให้ทุกหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำนด KPI และในส่วน
เกณฑก์ารประกันคุณภาพ (AUN-QA) ขอให้มีหลักฐานประกอบการแสดงผลลัพท์ และขอให้ทุกหลักสูตรเสนอ
ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 แนวทางในจัดการเรียนการสอนของคณะ(เดือน ม.ค. 65- มีนาคม 65) 
  สรุปเรื่อง เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องตามแนวทางและมาตรการที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขอเสนอแนวทางในจัดการเรียนการสอนของคณะในช่วงเดือนมกราคม 
2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
  ก. แนวทางในจัดการเรียนการสอน 
   1.ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 2 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม (วันที่ 4-
14 มกราคม 2565) 
   2.ให้หลักสูตรเสนอรายวิชา จำนวนนิสิตแต่ละหลักสูตรที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ ผ่าน
กรรมการวิชาการหลักสูตร นำส่งงานวิชาคณะภายในวันที่ 10 มกราคม 2565   
   3.พิจารณารายวิชาและหลักสูตร โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
   4.เสนอคณบดีลงนามอนุญาตการเข้าพ้ืนทีทุ่กครั้ง 
  ข.การเข้าพ้ืนที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการ 

  1.เข้าระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย
https://dev.citcoms.up.ac.th/up_ticket/Main/DefaultPage/Login.aspx  

   2.ให้รหัสนิสิต/รหัสผ่านของนิสิต (เท่านั้น) ในช่อง นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย  
   3.กรอกระบุรายวิชาและชั้นปี เช่น 182131 วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น ปี1 หรือเหตุผลและ
ความจำเป็นในการเข้าพ้ืนที่  
   5.รอการพิจารณาอนุมัติจากคณะหรือส่วนงาน ภายในเวลา 21.00 น. ก่อนวันที่จะเข้า
มาเรียน  
   6.การเข้าพ้ืนที่ให้เข้าและออก จาก SHOP 1 เพียงทางเดียว พร้อมลงทะเบียนเข้า-ออก 
และยึดหลัก D-M-H-T-T  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
  4.2 แนวทางในการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 8-16 
มกราคม 2565) 
  สรุปเรื่อง ตามท่ีปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบันและมาตรการ
แนวทางท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงขอแนวทางใน
การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565 ดังนี้ 

  1. กรณีจำเป็นต้องสอบออนไซด์  

https://dev.citcoms.up.ac.th/up_ticket/Main/DefaultPage/Login.aspx
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  1.1 ให้ทำหนังสืออนุญาตมหาวิทยานำนิสิตเข้าสอบในพ้ืนที่พร้อมแจงรายละเอียด/ห้อง
สอบ/จำนวนคน/ผู้ควบคุมการสอบ  

    - ในกรณีดำเนินการสอบใช้พื้นที่ของคณะ ให้ดำเนินการแจ้งคณะ 
    - ในกรณีดำเนินการสอบใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการแจ้ง มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดทำข้อสอบและคุมสอบด้วยตัวเอง 

  1.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องยึดหลัก D H M T T 
  2. กรณีออนไลน์ ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดสอบออนไลน์เองตามเวลาที่ระบุไว้ใน REG เท่านั้น 
กรณีปรับเปลี่ยนให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดสรรเวลานิสิตเอง 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
  4.3 ร่างคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 – 2563 
  สรุปเรื่อง   ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 
เมษายน 2565 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอร่างคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 – 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
  4 .4  พิ จารณ าผลประเมิน การสอนและเอกสารก ารสอนของ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
ดร.อัมเรศ เทพมา  
  สรุปเรื่อง ตามคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 88/2564 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา อาจารย์ในสังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(1501) อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม(150101) 
บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯได้ประเมินผลการสอนและพิจารณาเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
ข้อมูลผลประเมินการสอนและเอกสารการสอนเพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ผลการประเมินการสอนและเอกสารการสอนตามเสนอ 
  4.5 พิจารณาผลประเมินการสอนและเอกสารการสอนของ นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ 
  สรุปเรื่อง ตามคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 85/2564 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อาจารย์ในสังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(1501) อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม(150101) บัดนี้
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คณะอนุกรรมการฯได้ประเมินผลการสอนและพิจารณาเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอข้อมูล
ผลประเมินการสอนและเอกสารการสอนเพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ผลการประเมินการสอนและเอกสารการสอนตามเสนอ 
  4.6 พิจารณาผลประเมินการสอนและเอกสารการสอนของ นายบรรเจิด  ศรีมูล 
  สรุปเรื่อง ตามคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 84/2564 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายบรรเจิด  ศรีมูล อาจารย์ในสังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(1501) อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(150103) บัดนี้คณะอนุกรรมการฯได้ประเมินผลการสอนและพิจารณาเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว จึง
ขอเสนอข้อมูลผลประเมินการสอนและเอกสารการสอนเพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ผลการประเมินการสอนและเอกสารการสอนตามเสนอ 
  4.7 อนุเคราะห์โปรแกรมลิขสิทธ์ ออโต้เดสก์ รีวิท (Autodesk Revit Software) เพ่ือการศึกษา
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
  สรุปเรื่อง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ โปรแกรมออโต้เดสก์ รีวิท (Autodesk Revit Software) และจากการ
ประสานในเบื้องต้นหลักสูตรได้รับตอบอนุเคราะห์โปรแกรมลิขสิทธ์ ออโต้เดสก์ รีวิท (Autodesk Revit Software) 
เพ่ือการศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จึงขอเสนอที่ประชุมได้
เห็นชอบร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าวจึงมอบประธานหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้พิจารณาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรแกรมลิขสิทธ์ ที่ใช้
ในการเรียนการสอนต่อไป  

4.8 ทบทวนการดำเนินงานโครงการสำนักงาสีเขียว ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวในปี 2564 และผ่านการประเมินในระดับทองแดง และในส่วนการ
ดำเนินเพ่ือยกระดับในการประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวในปี 2565 และเพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย
ต่อเนื่อง จึงขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานเพ่ือที่ประชุมได้ทบทวนในแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในปี 2565 ได้แก่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คณะทำงานโครงการฯ
ร่างแผนงานดำเนินการ ในรายละเอียดปรากฏตามร่างแบบประเมินตนเองและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ 
(เอกสารแนบ) . 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและมอบคณะทำงานดำเนินการโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
  1. การกำหนดปฏิทินการประชุมกรรการประจำคณะในปี พ.ศ. 2565  
  สรุปเรื่องตามท่ีคณะกรรมการประจำคณะได้เห็นควรกำหนดให้มีปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะในปี 2564 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะเกี่ยวกับการประชุมในปี 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักการกำหนดปฏิทินการประชุมในปี 2565 ต่อไป  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการในวันพุธเวลา13.30 น.
สัปดาห์ที่สามของเดือน และมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างปฏิทินการประชุมเสนอที่ประชุมครั้งหน้า 

 
 

    

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

       
       (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ 
     

   
 (นายพันธพัฒน์  บุญมา) 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

 

 


