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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 31(7)/2565 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 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 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บัวบังใบ) 
8.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
8. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
10. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์       เลขานุการ   
11. นางสาวจุฑารัตน์   อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม 

เรื่องเสนอก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือที่ประชุมพิจารณา  
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในวันนี้ เนื่องจากตามกำหนดเวลา

ประชุมมีเวลาค่อนข้างที่จำกัด และกรรมการบางท่านมีภารกิจจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการส่วนอ่ืนๆ
ประกอบกับการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเพื่อที่ประชุมพิจารณามาก ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมให้นำ
เรื่องในระเบียบวาระพิจารณาเพื่อที่ประชุมได้พิจารณาก่อน จากนั้นจะเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระ
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สืบเนื่องและรับรองรายงานการประชุมตามลำดับ ฝ่ายเลขานุการฯจึงขอเสนอแนวทางเพื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ในการจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการฯจะจัดทำรายงานการประชุมตามลำดับระเบียบวาระเช่นเดิม 
มต ิที่ประชุมเห็นชอบแนวทางตามเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
1) การดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  โดยมี

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของบุคลากรภายในคณะ ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ Tops Plaza 
Phayao ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากอธิการบดีที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมรับชม
การแสดงของบุคลากรและนิสิตภายในคณะ จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ ได้ร่วมการดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

2) แผนงานด้านการวิจัยในปี 2565 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเรื่องที่
มหาวิทยาลัยและคณะให้ความสำคัญรวมถึงพัฒนางานด้านการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะต้องมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย 15 เรื่อง บทความ 4 บทความ โดยสนับสนุนเป็นงบประมาณรายได้ด้านงานวิจัยให้หลักสูตรละ 50,000 
บาท และ 4 บทความ สำนักงานคณะจำนวน 20,000 บาท และมหาวิทยาลัยโดยกองวิจัยฯสนับสนุนงบประมาณใน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความละ 15,000 บาท จึงขอแจ้งแผนงานให้ที่ประชุมเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ภายใน
หลักสูตรต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
 1) กำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรในสังกัดในปีการศึกษา 2565
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2) กำหนดแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

 
3)การดำเนินกิจกรรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565ในปีการศึกษา 2565   
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มต ิที่ประชุมรับทราบ 

3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ 
1) แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of 

Excellence : UoE)  ในปีการศึกษา 2565 
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ทั้งนี้คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการดังกล่าวอาจารย์ในสังกัดที่มีคุณสมบบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดสามารถสมัครขอทุนเพ่ือดำเนินงานโครงการได้ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 1) การดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่พื้นที่อาคารปฎิบัติการ 12 หลัง ซึ่งปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาที ่ 1/2565 ซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ทั ้งโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า น้ำ 
เครื่องปรับอากาศ ต้องซ่อมแซมปรับปรุง ดังนั้นขอความร่วมมืออาจารย์ผู ้สอนกรณีพบ เหตุการณ์ส่งข้อมูลมายัง
สำนักงานคณะเพ่ือประสานงานและดำเนินการต่อไป 

 2) ความคืบหน้าในงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 12 หลัง ได้กำหนดคุณลักษณะงาน
(TOR)รอบที่ 2 อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนเสนอราคา 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  

5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
1)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดวันวิพากษ์ผลการศึกษา

นิสิตในสังกัดวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  
2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้พิจารณาบุคลากรในหลักสูตร

เพ่ือทำหน้าทีผู่้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม ได้แก ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์ บุญมา นายปัณพงศ์ พัฒน์ฌศรษฐ 
นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง นางสาวดุจฤดี มรรคประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี้ 
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ทั้งนี้ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมตามรายชื่อที่หลักสูตรเสนอ เนื่องจากคณะได้ดำเนินการ
เพื่อยกร่างหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงให้ตัดชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์
พันธพัฒน์ บุญมา ตามมติท่ีหลักสูตรเสนอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรดังกลาวต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  

6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดปฐมนิเทศนิสิตในสังกัด

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการ 4 และ 5  
2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีการประเมินคุณภาพ

ภายในหลักสูตรในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565  
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งการดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 

2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในรายวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตก ขออนุญาตใช้พื้นที่ SHOP 10 วันอังคารช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นรายวิชาพื้นฐานด้านศิลปะและการ
ออกแบบ รายวิชาวัสดุและการสร้างสรรค์และวิชาทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ  

3) ประเมินประกันคุณภาพภายในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ กำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

1) วันที ่ 16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  
จัดกิจกรรมพิธีคำนับคร ูโดยมีอาจารย์และนิสิตในสังกัดหลักสูตรเข้าร่วมงานดังกล่าว 

2) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  
จัดบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายไกล่เกลี่ยหนี้สิน จัดโดยกระทรวงยุติธรรม และหลักสูตรได้เข้าร่วมแสดงในวัน
เปิดงานดังกล่าว 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 9. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 

1) เครื่องปรับอากาศชั้น 4 อาคารฝั่งตะวันตกบริเวณห้องโถงไม่สามารถใช้งานได้และได้มีเจ้าหน้าที่
กองอาคารสถานที่มาตรวจสอบแล้วพบว่าคอมเพสเซอร์เสียใช้งานไม่ได้และจะตรวจสอบอะไหล่เพ่ือปรับเปลี่ยนต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 10. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
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  1) การอบรมหลักสูตรกองกฎหมาย ในโครงการ“ฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิ
พนักงานมหาวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยคณะได้ส่งบุคลากร
นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
  2.ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA ของมหาววิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ ่งรายชื ่อกรรมการประเมินของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คือ รองศาสตคราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ 
จันทรขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
  3. การตรวจนับวัสดุคงคลังประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้ง
กำหนดการเข้าตรวจวัสดุคงคลังประจำของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2565 เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
  4.กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินการ 

1)การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 -นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติผลประเมินแล้ว 
 -นายเอกพงษ ์เรือนอุ่น อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 -นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
2)การลาศึกษาต่อบุคลากรในสังกัด ระดับดุษฎีบัณฑิต สถานะปกติ ประกอบด้วย 
 -นางภัคธิมา วังยาว 
 -นายปณิธาน ประมูล 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

5.ข้อมูลการลาบุคลากรในสังกัด ณ เดือนพฤษภาคม 2565 
  -สถิติการลาของบุคลากรในสังกัด(มีบุคลากรลาป่วยต่อเนื่อง 2 คน) 
  -สถิติการอนุญาต/อนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจของอธิการบดีสถานะปกติ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  1.พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 30(6)/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  และ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
  สรุปมติพิจารณาเห็นชอบ 
  1.การขอแก้ไขผลการศึกษาของนายสันติ ศิริคชพันธ์ 
  2.การขอส่งผลการศึกษาล่าช้า ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ 
  3.พิจารณาผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอเรื่องเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ของนางสาวอรทัย มหาวรรณ 

4.กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 
   2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 
   3) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
   4) สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ กำหนดวันที่ 27 มิถุนายน 2565  

5. การดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
1) การแสดงผลงานในนิทรรศการของบุคลากร 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 30(6)/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์ค ุณภาพการศึกษา เพื ่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563-2564 
  2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA) 

  3. รายงานข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรตามที่ประชุมมอบหมาย 
มต ิรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
  1. การดำเนินการเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
   ตามคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 062/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ประกอบด้วยคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็น
กรรมการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น กรรมการ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ เป็น กรรมการ 
รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ เป็น กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย  วงศ์วิชัย เป็น กรรมการ ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา เป็น กรรมการ นายปณิธาน  ประมูล เป็น กรรมการ  นางสาวภัคธิมา วังยาว เป็น 
กรรมการ หัวหน้าสำนักงานคณะ เป็นกรรมการ และนางสาวจริญญา ดวงเกิด เป็น เลขานุการ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเห็นชอบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในแผนต่อไป 
   ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วณิชบูรณ์ ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่อง
การเปิดหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ถึงความพร้อมของคณะในแต่ละด้าน เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น ซึ่ง
เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากหลักสูตรที่มีการเรียนการ
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สอนในปัจจุบันสามารถที่จะเพิ่มทางเลือกที่จะศึกษาต่อของผู้มีความสนใจการเปิดหลักสูตรดังกล่าวก็จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการนั้นได ้
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบบรรจุแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และมอบงานวิชาการและพัฒนานิสิต ดำเนินการต่อไป 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ mini TCDC Link (ต่ออายุความร่วมมือ) 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะสถาปัตยกรรศาสตคร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทำบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในโครงการโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค( mini TCDC 
Link ) ซึ่งได้ลงนามไว้แล้วในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และด้วยระยะเวลาข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงได้เสนอเรื่องเพื่อต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือออกไปอีกตาม
เงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เสนอมา
พร้อมกันนี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามเงื่อนไขฉบับเดิม  
  3. แนวทางการลงชื่อมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัด 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ.2562 ความในข้อ 5 
กำหนดเวลาปฏิบัติของบุคลากรในเวลา 08.30-16.30 น.ของวันทำการปกติ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ความในข้อ 7 กำหนดให้มีวิธีการและหลักฐาน
การมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ในการนี้จึงขอเสนอกำหนดวิธีการลงชื่อมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยวิธีลงชื่อในใบลงชื่อ ณ สำนักงานคณะตามที่ได้มีแนวปฏิบัติไว้แล้วต่อไป  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
  4.การขอเสนอข้อมลูประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  1) พิจารณาผลประเมินการสอนและเอกสารการสอน และผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอ
เรื่องเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายนคร คำร้อง 
  ตามที่นายนคร คำร้อง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ ได้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้เสนอเอกสารประกอบการ
ดำเนินการ ได้แก่ผลประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการ จึงขอเสนอที่ประชุมได้
พิจารณาข้อมูลประกอบการของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายนคร คำร้อง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ผลการประเมินการสอน เอกสารประกอบและผลงานทางวิชาการตามเสนอ  
  2) พิจารณาผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอเรื่องเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ของนายปัณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ 
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  ตามทีน่ายปัณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ได้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้เสนอเอกสารประกอบการ
ดำเนินการ ได้แก่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 ผลงาน จึงขอเสนอที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลประกอบการของกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายปัณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลงานทางวิชาการตามเสนอ  

5.การยื่นขอแก้ไขผลการศึกษา 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ขอแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา วัสดุ อุปกรณ์และระบบอาคาร 2 กลุ่มเรียนที่ 3 รหัส
วิชา 184333ภาคการศึกษา 2564 คณะได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดำเนินการกรณีการ
ส่งรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากำหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกำหนด พ.ศ. 2565 โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม ไม่ได้ยืนยันผลการศึกษาของ
นิสิตในระบบ จึงให้รายงานผลการสอบสวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ   
  6. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
  ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง ที่ อว 7304/ว2232 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นรายชื่อนอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ 
กำหนด และแจ้งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัญชี
รายชื่อแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเสนอ 

7.การเสนอชื ่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ ่งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแจ้งเรื ่องเสนอชื่อ
บุคลากรในสังกัดเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 โดยบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อต้องดำเนินการเพ่ือ
จัดทำข้อมูลเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งไปยังสภาพนักงานระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ใน
ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ ปฏิทินการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาให้ทุกหลักสูตรพิจารณาเพ่ือเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 และแจ้งเรื่องงานบริหาร
ทั่วไปฝ่ายบุคคลเพ่ือดำเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  
  1.การขออนุมัติย้ายสังกัดหลักสูตรของนางสาวอรทัย มหาวรรณ 
  ตามที่นางสาวอรทัย มหาวรรณ อาจารย์ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอย้ายหลักสูตรจากเดิมสังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ย้ายไปสังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในหลักสูตรตามเงื่อนไขต่างๆที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อความ ที่ อว7329/1057 ลงวันที่ 6 
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มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เสนอไฟล์ข้อมูล
ผ่านฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพ่ือที่ประชุมได้รับทราบต่อไป(เอกสารแนบ)  
  ข้อมูลเสนอท่ีประชุม 
  1.สำเนาบันทึกข้อความ ที่ อว7329/1057 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติย้ายสังกัดหลัด
สูตร 
  2.ไฟล์เอกสารสรุปการประชุมหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รวม 4 หน้า 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกเณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคลลใหดำรงตำแหน่ง
ประธานหลักสูตร พ.ศ.2562และที่เพ่ิมเติม พ.ศ.2563 
  4. สำเนาแบบ สมอ.08 และเอกสารประกอบ 

5. สำเนามติสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมต่อไป (เอกสารแนบ) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  

                
     นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(บันทึก/จัดทำ) 

  
     ผูช้่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา 
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 
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