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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 37(13)/2565(นัดพิเศษ) 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
6. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์) 
7.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป ์  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
8. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
9. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์        เลขานุการ   
10. นางสาวจุฑารัตน์   อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1.รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 
   (นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ)   
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
 
 เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1) กำหนดแผนการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 
2565  เกี่ยวกับข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา(มคอ.3) ขอให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการตาม
แผนงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  

 

 
2) การลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง CHE-QA  ขอให้ทุกหลักสูตร

ได้ตรวจสอบข้อมูลในฐานระบบ และปรับแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 36(12)/2565 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 
2565  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 36(12)/2565 วันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  1.แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว 

1) เห็นชอบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องตามแผนงานหลักสูตร โดยให้หลักสูตรในสังกัดกำกับดูแล และบริหารจัดการพ้ืนที่ ดังนี้  
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 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม กำกับดูแลและบริหารจัดการ
พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการ หลังที่ 1 หลังที่ 2 และหลังที่ 3 

 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน กำกับดูแลและบริหาร
จัดการพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการ หลังที่ 4 หลังที่ 5 

 - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กำกับดูแลและ
บริหารจัดการพื้นที่อาคารปฏิบัติการหลังที่ 6 หลังที่ 7 และหลังที่ 11 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กำกับดูและและบริหาร
จัดการพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการหลังที่ 8 หลังที่ 9 

- อาคารปฏิบัต ิการหลังที ่ 10 และหลังที ่ 12 เป็นพื ้นที่ ส ่วนกลางเพื ่อใช้พื ้นที ่ตาม
วัตถุประสงค์แนวปฏิบัตินี้ 

2) รายละเอียดการบริหารจัดการการใช้พื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ของหลักสูตร บรรจุวาระสืบเนื่องใน
การประชุมครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
  1. รายงานสรุปผลการศึกษาของนิสิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 
   1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 23 รายวิชา 
   2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 20 
รายวิชา 
   3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน 32 รายวิชา 
   4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 23 รายวิชา 
   5) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 11 รายวิชา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบสรุปรายงานผลการศึกษานิสิตประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ตามเสนอ และมอบ
งานวิชาการและพัฒนานิสิตดำเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฎศิลป์ 

ตามที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ ได้ประชุมภายใน
หลักสูตรและพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ในรายละเอียดคือเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก 
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี จาก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล และเพิ่มนายลิขิต ใจดี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จึงเสนอเรื่องที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.  

           
     (นางสาวจุฑารัตน์  อวดหาญ) 
นักวิเคระห์นโยบายและแผน(บันทึก) 

 

                
        (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(จัดทำ) 

  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 

 

 
  


