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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 32(8)/2565 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 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)  
9. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
10. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์       เลขานุการ   
11. นางสาวจุฑารัตน์   อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
  1) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมิน ได้คะแนน
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การประเมิน 90.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับคะแนน ดีเด่น ทั้งนี้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็นไปตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมในวันนี้ 
  2) มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีการขอแก้ไขผลการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้
แก้ไขผลการศึกษาอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ขอ
แก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา วัสดุ อุปกรณ์และระบบอาคาร 2 กลุ่มเรียนที่ 3 รหัสวิชา 184333ภาคการศึกษา 2564 
คณะได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดำเนินการกรณีการส่งรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า
กำหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกำหนด พ.ศ. 2565 และมอบหัวหน้าส่วนงานได้ว่ากล่าว
ตักเตือนอาจารย์ผู้สอนโดยวาจาต่อไป ทั้งนี้ คณบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาได้เรียกอาจารย์ผู้สอนมาว่ากล่าวตักเตือน
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหวิทยาลัย แล้ว 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
1.กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรฯปีการศึกษา 2565 

 
2.กำหนดแผนการดำเนินการการประกันคุณภาพทางการศึกษาปีการศึกษา 2565 
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3.การรับรองการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และกิจกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบกับ
ยกระดับความสามารถรวมถึงนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศใน
ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ขอแจ้งความประสงค์สมัครเข้า
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เป็นสมาชิกสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยซึ่งได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว และทาง
สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย จะได้ส่งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือทราบ
ต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 1.ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด 

  กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563   
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564  
4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

6. แนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานของพนักงานสายวิชาการ และปฏิทินดำเนินการ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลกฎหมายและแนวปฏิบัติข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนในการดำเนินการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด คณะมีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้นำผลการ
ประเมิน ไปใช้ประกอบการพิจารณา การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน หรือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ  การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน การต่อสัญญาปฏิบัติงาน  การเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง 
หรือการอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของคณะและตำแหน่งงาน ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน ภาระงาน โดยประเมินจาก ปริมาณงาน คุณภาพงาน 
คุณลักษณะส่วนบุคคล มีองค์ประกอบสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 20 
กำหนดระดับคะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับดีมาก และเพ่ือประโยชน์และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดในรอบการประเมินปี 2565 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะจึงได้ออกแนว
ปฏิบัติแนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ของพนักงานสายวิชาการและปฏิทินดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ เกี่ยวกับข้อมูลการ
ดำเนินการภายในคณะขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
 -ไม่มี- 
6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 -ไม่มี- 

 7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
  1. โครงการ koyori project 2022 ตัวแทนนิสิต 3 คน จากหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ  

1)นายนภัส เมืองอินทร  
2)นายสิทธิชัย เทียนใหม่  
3)นางสาวณัฐธิดา นาไพวรรณ์  
ในการเป็นนักออกแบบร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในวันที่ 17 

กรกฎาคม 2565 ได้มีกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 10 ผลงาน จาก 30 ผลงานการออกแบบ ของนักออกแบบจาก
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยผลงานการออกแบบ เครื่องแต่งกายผ้าทออีสาน
ล้านนา โดย นางสาวณัฐธิดา นาไพวรรณ์ และหิ้งพระลูกปะคำ โดย นายนภัส เมืองอินทร์ ได้รับรางวัล 10 Selection 
ซึ่งจะนำไปจัดแสดงต่อในงาน Chiang Mai Design week และ Bangkok Design Week ต่อไป   
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
  1.การประชุมภายในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
   เอกสารแนบ  
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 9. ประธานหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
  1.การประชุมภายในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
   เอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 10. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินการ 

1)การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 -นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น ประสานขอรายชื่อกรรมการผู้ทรงวุฒิ 
 -นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 -นายปัณณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 -นายนคร คำร้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 -นางสาวอรทัย มหาวรรณ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
2)การลาศึกษาต่อบุคลากรในสังกัด ระดับดุษฎีบัณฑิต สถานะปกติ ประกอบด้วย 
 -นางภัคธิมา วังยาว 
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 -นายปณิธาน ประมูล 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

  2.ความเห็นเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
  ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว 7304/ว2648 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ขอความ
อนุเคราะห์ส่วนงานให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แจ้งเรื่องให้ทุกหลักสูตรทราบแล้วและจะเสนอข้อมูลที่
ประชุมในวาระพิจารณาต่อไป 
  3.มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
  4.บุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสภาพนักงานได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่ น ประจำปี 
2565 ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่า นางสาว
ปรียาชนก เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับ
พิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปี 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  1.พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 31(7)/2565 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  และสรุป
มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
  สรุปมติพิจารณาเห็นชอบ 
  1.เห็นชอบบรรจุแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
  2.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ mini TCDC Link (ต่ออายุความร่วมมือ) 
  3.เห็นชอบกำหนดวิธีการลงชื่อมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยวิธีลงชื่อใน
ใบลงชื่อ ณ สำนักงานคณะ 

4.เห็นชอบผลการประเมินการสอน เอกสารประกอบและผลงานทางวิชาการ นายนคร คำร้อง 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

5.เห็นชอบผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอเรื่องเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายปัณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ 
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6.เห็นชอบขอแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา วัสดุ อุปกรณ์และระบบอาคาร 2 กลุ่มเรียนที่ 3 รหัสวิชา 
184333ภาคการศึกษา 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

7.เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
8.เห็นชอบแนวทางการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น โดยให้หลักสูตรพิจารณาเพ่ือเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2565 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 31(7)/2565 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  โดยไม่มี
การแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563-2564 
  2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพ (AUN-QA) 
  3. รายงานข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรตามท่ีประชุมมอบหมาย 
มต ิที่ประชุมขอให้แต่ละหลักสูตรเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาเห็นชอบให้ นางสาวอิงอร จุลทรัพย์ และนางสาวสุดาพร นิ่มขำ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มต ิเห็นชอบ มอบงานวิชาการและพัฒนานิสิตดำเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

-ไม่มี- 
 

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  

                
     นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(บันทึก/จัดทำ) 

  
     ผูช้่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา 
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 
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