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ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 38(14)/2565 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 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        กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
5.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
6. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
8. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์        เลขานุการ   
9. นางสาวจุฑารัตน ์  อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ประชุมระบบออนไลน์ 
1. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
2. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
3. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์) 
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 เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1) ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ ื ่อการดำเน ินงานท ี ่ เป ็นเล ิศ  Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  เม ื ่อว ันท ี ่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ร่วมสังเกตการณ์เข้าประชุมในวันดังกล่าว โดยผล
การตรวจประเมินของคณะยังคงมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมิน ซึ่งคณะต้องกลับมาทบทวนข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินครั้งต่อไปเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด จะต้องมีการจัดระบบข้อมูลและจัดทำเป็นหลักฐานเพ่ือ
บันทึกให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ซึ่งบุคลากรของคณะทุกคน ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานคณะต้องดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลและระบบเพ่ือนำไปใช้และอ้างอิงในการตรวจประเมินครั้งต่อไป จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและเตรียมการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  

1) กำหนดแผนการดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 
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2) กำหนดแผนการดำเนินการการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 
3) กำหนดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นิสิตรหัส 62  ณ ศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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4) กำหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมพญางำ

เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 -สำหรับนิสิตที่จะเข้ารับปริญญา สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ตั้งแต่วันที่ 1-30 

ธํนวาคม พ.ศ.2565 www.graduate.up.ac.th 
 -ขอรายชื่อตัวแทนคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 

http://www.graduate.up.ac.th/
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มต ิที่ประชุมรับทราบ 
3. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ  

- ไม่มี - 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

1) การรับสมัครลูกจ้างจำนวน 1 อัตรา และได้มีการเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับประสบการณ์และความชำนาญงาน คณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาแล้วยังไม่สอดคล้องกับแผนงานและ
ลักษณะงานของคณะ จึงเสนอให้ชะลอการจ้างไปก่อน  

2) การได้รับอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยจากกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะให้นิสิตของคณะใช้ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นหลัก ทั้งนี้ กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องขอใช้หน้ากากอนามัยดังกล่าว ขอให้
ประสานงานบริหารทั่วไปเพื่อเบิก-จ่ายต่อไป  

3) ทุนศึกษากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงบประมาณปี พ.ศ.2566 ขอให้หลักสูตร
เสนอชื่อบุคลากรในสังกัด หลักสูตรละ 1 คน ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และในส่วนทุนศึกษาต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถส่งรายชื่อไดภ้ายในเดือนมกราคม 2567 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

1) วันที่ 30 พ.ย. 65 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะมีการประชุมภายใน
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 2567 ณ ห้อง SAFA Multipurpose Room 1-2 

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดสอบวิทยานิพนธ์นิสิตชั้นปีที่ 4 ใน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
6. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้ให้นิสิตส่งผลงานประกวดแบบ 
ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ณ สวนเบญจกิตติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดย บริษัทโตโต้ประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมสถาปนิกสยาม จำนวน 3 ผลงาน 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 1) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 หัวหน้าโครงการนางสาวพัชราภรณ์   
ลือราช ซึ่งขอใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารคณะและอุปกรณ์อ่างบัวจำนวน 1 อ่าง เพื่อดำเนินงานโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 2) วันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จะ
นำนิสิตเข้าร่วมงานเกี่ยวกับการออกแบบ จำนวน 6 คน โดยมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อม 15 
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่  
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
8. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

1) โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน กิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony 
Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งบุคลากรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และนิสิตในสังกัดได้จัดการแสดงเพ่ือร่วมงานแสดงดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24-
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
 2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กำหนดแนะแนวสัญจรที่อำเภอเชียงคำ 
ซึ่งกำหนดวันเวลาอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 3) การรับสมัครอาจารย์ทดแทนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ อยู่
ระหว่างกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณา 
มต ิที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้การเข้าร่วมงานโครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน กิจกรรม
การแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมืองขอให้หลักสูตรประสานงานโครงการ
เกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
9. ประธานหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
 1) โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน กิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony 
Orchestra ดุริยศิลป์ถิ ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง ซึ่งบุคลากรและนิสิตในสังกัดจะร่วมแสดงดนตรีในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2565  

 2) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศโถงชั้น 4(ฝั่งตะวันตก) จำนวน 2 เครื่อง ทดแทนเครื่องปรับอากาศท่ีชำรุด ได้
ดำเนินการติดตั้งเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
10. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1) มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 87(20/2565) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระท่ี 1.2.5 เห็นชอบทุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 
 2) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรในสังกัด 

-นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น อยู่ระหว่างประเมินและติดตามผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงวุฒิ 
-นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ 
-นายปัณณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ 
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-นายนคร คำร้อง อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
-นางสาวอรทัย มหาวรรณ อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 

 3) ข้อมูลการแสดงการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  ตามแนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และ วิธีแสดงการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจากข้อมูลบันทึกการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
ในระหว่างวันท่ี 16 -18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จากเครื่องสแกน จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1)รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(นัดพิเศษ) ครั้งที่ 37(13)/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 
มต ิที่ประชุมพิจาณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(นัดพิเศษ) ครั้งที่ 37(13)/2565 วันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 1) แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มต ิที่ประชุมเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ ตามเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 1) การดำเนินงานตามแนวทาง วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ของคณะ  

ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ร่วมสังเกตการณ์เข้าประชุมในวันดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะ
ของกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งคณะต้องกลับมาทบทวนแผนการดำเนินงานตามแนวทางให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ / 
พันธกิจ / ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร จึงขอเสนอข้อมูลที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “โรงเรียนออกแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน” (ตัวชี้วัด)
(Architectural and Art Design School to Create Sustainable Community)  

พันธกิจ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่บูรณาการกับการสร้างผลงานทาง
วิชาการแบบบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การผลิตผลงานที่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และการบริหาร
จัดการองค์กร แบบ Systematic Organization  
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ค่านิยม UP_SAFA : U= Unity (บูรณาการสู่เป้าหมายเดียวกัน) P= Professional (ทำงานอย่างมืออาชพี) 
S= System (ระบบที่ดี) A= Adaptation (ยืดหยุ่น ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง) F= Future (พัฒนาสู่อนาคต) A= 
Association (ความร่วมมือองค์กรและชุมชน) สมรรถนะหลัก การบูรณาการการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 
และสืบสานต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมชุมชน การบริหารจัดการองค์กร อย่างเป็นระบบ 

วัฒนธรรมองค์กร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบทุกหลักสูตร ทบทวนการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์ ต่อไป 

2. กำหนดดัชนีชี ้วัดผลงานหรือความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) ระดับหลักสูตรในการ
เตรียมการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น Pre-Degree / Non Degree เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
อนาคต จึงเสนอขอให้ทุกหลักสูตรได้พิจารณาและจัดทำข้อมูลกำหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงานหรือความสำเร็จ Key 
Performance Indicator (KPI) ดังกล่าวต่อไป 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และมอบทุกหลักสูตรจัดทำข้อมูลกำหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงานหรือ
ความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) ระดับหลักสูตรในการเตรียมการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น Pre-
Degree / Non Degree ต่อไป 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565-2566  
ตามที่คณะได้ออกแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปีตามแนวทาง  

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดกล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการแยกเกณฑ์การประเมินเป็นองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ร้อยละ 35 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 10 การประเมินการสอน ร้อยละ 15 ยอดจำนวนนิสิต 
ร้อยละ 15 ประธานหลักสูตรร้อยละ 15 และคณบดี ร้อยละ 10 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน แยกองค์ประกอบ  
ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 64 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 16 หัวหน้าสำนักงาน/รองคณบดี 
ร้อยละ 10 คณบดี ร้อยละ 10  

ทั้งนี้ในเกณฑ์การประเมินข้างต้นของบุคลากรทั้งหมดในส่วนของผู้บริหารนั้น ในปีการประเมิน 2565-2566 
เป็นต้นไป ในค่าคะแนนร้อยละ 10 นั้น จะพิจารณาประเมินภาระงานโดยการพิจารณาจากผลการทำงาน ตามเป้า 
SUPER KPI ด้านการตีพิมพ์ Scopus / และ Pre-Degree / Non Degree/สิทธิบัตร และที่เกี ่ยวข้องอื่นๆในเรื ่อง
ดังกล่าวด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมทราบและได้พิจารณาต่อไป 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางเกณฑ์การประเมินตามเสนอ 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  

           
     (นางสาวจุฑารัตน์  อวดหาญ) 
นักวิเคระห์นโยบายและแผน(บันทึก) 

       
          (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(จัดทำ) 
  

           
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 
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