
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 29(5)/2565 

วันที่ 21 เมษายน 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 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
6.ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
7.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
8.ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
9. นายนิธิศ  วานิชบูรณ ์        กรรมการ 
10.นางสาวจุฑารัตน ์  อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ   
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์        เลขานุการ 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  



1) การดำเนินการเพื่อจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพจึงขอแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะในระบบ ออนไซต์ 100% และขอให้ทุกหลักสูตร
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  

2)กฎกระทรวงที ่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที ่ออกโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯได้แจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ประกอบด้วย กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จึงขอให้ทุกหลักสูตรได้ศึกษาและติดตามกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไป 

3)ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 
2565 ซึ ่งตามขั ้นตอนดำเนินงานคณะต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื ่อรองรับนิสิตที ่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่เดินทางมาแสดงความยินดี ดังนั้นจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน จึงขอให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังและปฏิบัติมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
1)กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรฯปีการศึกษา 2564 

 



 
 
 

2)กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรฯปีการศึกษา 2565 
 



 
 



 
3)กำหนดการและรายละเอียดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันท่ี 24-

27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานในส่วนคณะจะได้นัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในวันที่ 22 
เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะพร้อมมีระบบออนไลน์  

 



 
 

 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ 
  ไม่มี 

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
1) โครงการในแผนปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ ณ ห้อง SAFA Mutipurpose Room 1-1 อาคารคณะ ซึ่งได้
กำหนดแผนงานดำเนินการของแต่ละหลักสูตรไว้ดังนี้ 

-วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ( สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน) 
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ( สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์) 
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ( สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) 
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ( สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) 
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (สำนักงานคณะ) 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เปิดการเรียนการสอน 3 รายวิชา 

2) การดำเนินการเพ่ือรับสมัครอาจารย์ในอัตราทดแทนอาจารย์ชลธชา เป็งนวล อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
1)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประชุมภายใน

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการวางแผนจัดทำ มคอ.3 เพ่ือจัดส่งแก่สภาวิชาชีพในการตรวจ
มาตรฐานหลักสูตร  
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
  1) การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
2565 ได้รับแจ้งการดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 28 เมษายน 2565   
 8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
  1) การประชุมภายในหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  
ซึ่งมีวาระพิจารณาดังนี้ 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ ขอเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ร ุ ่นที ่  5 ในว ันที ่  8-10  ม ิถ ุนายน 2565 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ 



อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยเบิกค่าใช่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เป็นจำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน ) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

- การเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งได้ชี้แจงที่ประชุมในรายละเอียดการเบิก
ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน พร้อมกับหลักเกณฑ์การเบิกของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้รับการจัดสรรจากการ
ลงทะเบียนนิสิต จำนวน 6% ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 9. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล    
  1) การขอแก้ไขผลการศึกษาของนายสันติ ศิริคชพันธ์ อาจารย์ในสังกัดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้
แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 27 (3)/2565 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565  และสรุป
มตเิห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
  1.คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ความในข้อ 11 
กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน(คณบดี)เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 4 คน(บุคคลภายนอก 1 คน) และบุ คลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคล 1 คนเป็นเลขานุการ ดังนี้ 
   สายวิชาการ 
    1) คณบดี     ประธานกรรมการ 
    2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
    3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
    4) รองคณบดีฝ่ายบูรณาการฯ   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 
   

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี 
ความชอบประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. กำหนดให้สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในสังกัด
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา(คณบดี) ร้อยละ 10 คำนวณจากยอดนิสิตรับเข้าร้อยละ 15 ประธานหลักสูตรร้อยละ 15 การ
ประเมินการสอน ร้อยละ 15 ภาระงานร้อยละ 35 และพฤติกรรมการทำงานร้อยละ 10 
   3. เห็นชอบแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัต ิงานบุคลากรสายวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย (ร่าง) แนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ เรื ่อง แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากร สายวิ ชาการ 
แบบฟอร์มประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  และปฏิทินการดำเนินการเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการช่วงระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 
30 มิถุนายน 2565                      
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27 (3)/2565 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื ่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 
  2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA) 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้วให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื ่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA)ของหลักสูตร และรายงานความก้าวหน้า
ที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
  1 .พ ิ จ า รณข ้ อม ู ล เพ ื ่ อกำหนดตำแหน ่ งทา งว ิ ช าการ ระด ั บผ ู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์   
ของนายสุธี   เมฆบุญส่งลาภ อาจารย์ประจำหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
มต ิที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
  -ไม่มี- 
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 



                
     นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(จัดทำ) 

  
     ผูช้่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา 
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 

------------------------------------------------------------------------ 
 


