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ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 35(11)/2565 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 
2. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 
    (นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ)   
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
4. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
6. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา  บัวบังใบ) 
7.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
8. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
10. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์       เลขานุการ   
11. นางสาวจุฑารัตน์   อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต                กรรมการ  
     (นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาววันวิสาข์  จำรัส 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

1. ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
ประธานหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2565 ซึ่งดำเนินงาน
ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

2. ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีกำหนดการในการเข้ารับการตรวจ
ประเมิน EdPex ซึ่งในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินด้วย ซึ่งกำหนดการเข้า
ประเมินระยะเวลา 1 วัน ในช่วงในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
- 

3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ 
 1. การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการด้านงานวิจัยขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนดำเนินงานต่อไป 
 2. การดำเนินโครงการวิจัยทุนส่วนตัวขอหลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้บุคลลากรในสังกัดส่งเรื่องเสนอ

เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนและใช้เป็นข้อมูลการจัดทำภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 1. การดำเนินการเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ 25 ล้าน ในขั้นตอนได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้วและ

อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพ่ือลงนามสัญญาในวันที่ 23 กันยายน 2565  
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในระหว่าง
วันที่ 19-23 กันยายน 2565 ณ ประเทศเกาหลี 

 2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกำหนดตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตใน
สังกัดในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 

 3. วันที่ 28 กันยายน 2565 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัด
กิจกรรม homeroom 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
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-ไม่มี- 
7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 1.ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  6690/2564 ลงวันที่  24 กันยายน 2564 แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วีระดา บัวบังใบ เป็นประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วีระดา บัวบังใบ ขอลาออกจากประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ
ตามคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้จากการประชุมภายในหลักสูตรได้เสนอให้นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ เป็น ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ      
8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

  1. งานดนตรี อว. 2565 ประมาณ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรม การดำเนินงาน
ของสาขาได้ดำเนินการดังนี้  

-ฝ่าย Content ได้แก่ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และ ผศ.รัตนะ ตาแปง  
-ฝ่ายดนตรี อ.สันติ ศิริคชพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มย่อย) อ.นคร คำร้อง อ.อัษฎาวุธ พลอยเขียว อ.

ชลวิทย์ บุญจันทร์ อ.กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี  
-ฝ่ายนาฏศิลป์ อ.ภูดิท ศิริวัฒนกุล (หัวหน้ากลุ่มย่อย) ผศ.ศราวุธ จันทรขำ อ.ธนันยวรรณ 

ศรีทรัพโยทัย อ.ลิขิต ใจดี อ.ทัตพิชา เงินเย็น  
2. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 หลักสูตรได้ดำเนินการประชุมหลักสูตรเพ่ือปรับ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน โดยคำนึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไป คือการหารือ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร เพ่ือ
เตรียมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปี 2567 ต่อไป 

3. การประชุมภายในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมให้ข้อมูลและดำเนินงานด้าน 
EdPex 

4. การเข้าร่วมงานแสดงผลงานวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ อัสสัม ประเทสอินเดีย 
ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2565 โดยประสานงานกับมูลนิธีทางด้านวัฒนธรรม ให้ทำหนังสือ เชิญ เรียนอธิการบดี ขอ
อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม จำนวน 5 คน โดยขอการสนบัสนุนงบประมาณจากงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 

5. หลักสูตรอยู่ระหว่างการประสานงานเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ของหลักสูตรครูทั้งนี้อยู่
ระหว่างรออธิการบดีลงนามอนุมัติหนังสือสัญญาเพ่ือนำเลขสัญญามาประกอบการทำหนังสือเปล่ยนแปลง อ.ประจำ
หลักสูตร และอยู่ระหว่างการสรรหา รับสมัครอัตราทดแทน อ.ธนพงศ์ รอการลงนามกรอบอัตราจากอธิการบดีและจะ
ดำเนินการประกาศรับสมัคร อาจารย์ ต่อไป 
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6. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 หลักสูตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการทำนุ
บำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปี 2565 สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์และชมรมข่วงศิลป์ ในการดำเนินโครงการ 
พัฒนานวัตกรรมท่าทาง ประกอบดนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ฟ้อนปิติยินดีศรี ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิตครั้งที่ 2 “กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแสดง
ชุด ฟ้อนปิติยินดีศรี ม.พะเยา เพลงประกอบการแสดง ชุด เชียงแสนหลวง นกเขาบินข้ามกิ่ว และลูกกุยโวย เรียบเรียง
เสียงประสานและบันทึกโน๊ต โดย อ.พรหเมศวร์ สรรพศรี บรรเลงฝึกซ้อม โดย นายพีรวิชญ์ อุดแก้ว และคณะ ท่าฟ้อน
โดย นิสิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ตัวแทนทุกคณะ ร่วมกับชมรมข่วงศิลป์ แสดงถึงจุดเด่นด้านสถานที่ กิจกรรม 
ของ มหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัดพะเยา ปรับปรุง เรียบเรียงกระบวนท่า ถ่ายทอด และควบคุมการแสดงโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง  

7. วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลักสูตรจัดกิจกรรมการแสดง โครงการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ณ จังหวัด น่าน3 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 9. ประธานหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
  1. ด้วยหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล โดยอาจารย์สันติ  ศิรคิชพันธ์
หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการวิจัยและได้
จัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการในงบประมาณ 2 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะโอนครุภัณฑ์ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 10. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1. การดำเนินการเพ่ือรับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำเนินการรับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาของทางคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 กันยายน 2565  
และจะเสนอข้อมูลที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระพิจาราต่อไป 

2. มติสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย เรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิกสภาของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ในการประชุมสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สภามีมติเห็นชอบรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเป็นสมาชิกภาคี และจะมีการประชุมรับรองรายงานการประชุมในประมาณปลายปี 2565 ซึ่ง
เมื่อรับรองมติแล้งจะส่งเรื่องพร้อมรายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกให้ทางคณะรับทราบและดำเนินการต่อไป 
  3. ข้อมูลสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร งานบริหารทั่วไป เอกสารแนบ 
  4. ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งจากการประกาศรับสมัครไม่มีผู้สนใจ และอยู่ระหว่างการ
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครต่อไป 
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มต ิที่ประชุมรับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  1. รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 33(9)/2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

2. รับรองรายงานการประชุม(นัดพิเศษ) ครั้งที่ 34(10)/2565 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 33(9)/2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และการ
ประชุม(นัดพิเศษ) ครั้งที่ 34(10)/2565 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง  

-ไม่มี-      
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (ลับ) 

1. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  

1.ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ทและวงโยธวาทิต ระหว่าง กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมดนตรีดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล 

ตามท่ีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับ
สมาคมดนตรีและมาณชชิ่งอาร์ทสากล และมหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาดนตรี
ศึกษาดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต โดยมีเจตนารมณ์แนวคิดส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือ
กับสมาชิกภาคีโครงการพัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ทและวงโยธวาทิต รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐใน
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เสนอที่ประชุมในวันนี้ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

2. การขอลาออกจากประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ 
ตามคำสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  6690/2564 ลงวันที่  24 กันยายน 2564 แต่งตั้ งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วีระดา บัวบังใบ เป็นประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ ด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วีระดา บัวบังใบ ขอลาออกจากประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ
ตามคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงขอเสนอที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป  
มต ิที่ประชุมเห็นชอบ 

1. ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระดา บัวบังใบ ขอลาออกจากประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งนายปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปะและการออกแบบ เป็น ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
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ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.  

                
     นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(บันทึก/จัดทำ) 

  
     ผูช้่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา 
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 

 

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


