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     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/ 27  วันที่     26 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

 

เรียน     คณบดี 

 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2561 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ เม่ือคราวประชุม  

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 

 2. รับทราบ สรุปตัวช้ีวัดเพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 – 2564 ซ่ึงคณะวิจิตรศิลป์ได้เจรจาทําความตกลงค่าเป้าหมายกับมหาวิทยาลัยไปเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2561 ทั้งน้ีในส่วนของรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด จะได้เชิญผู้บริหารประชุมร่วมกนัอีกครั้งหน่ึง 

 3. รับทราบ กําหนดการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกําหนดเย่ียมเยือนคณะวิจิตรศิลป์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ

ร่วมหารือแนวทางการรับนักศึกษา การปฏิบัติหลักสูตร  และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง FB 

1308  โดยขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย 

 4. รับทราบ ความคืบหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิจิตรศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 

กําหนดจัดข้ึนระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งน้ี

ผู้อํานวยการโรงเรียนและทีมผู้บริหาร จะได้หารือแลกเปล่ียนแนวทางการจัดโครงการฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561  

เวลา 10.00 น.  ณ คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอเชิญประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมหารือตามวัน และเวลา

ดังกล่าวด้วย 

 5. รับทราบ รายงานประจําปี ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ป ีพ.ศ. 2560 

 

2.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติเห็นชอบ คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เพิ่มเติม) ตามที่หน่วยงาน/ภาควิชาเสนอมา อย่างไรก็ตาม 

  1). ในส่วนของภาควิชาศิลปะไทย ได้เสนอคําขอต้ังงบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งานต่อเติมชั้น

ลอย ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมไทย อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ จํานวน 333,200 บาท น้ัน ที่ประชุม
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พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติคําขอต้ังฯ โดยเห็นควรให้ภาควิชาจัดทําแบบ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาศิลปะไทย คณะกรรมการจัดสรรพื้นท่ีคณะวิจิตรศิลป์ ตามข้ันตอนเสียก่อน 

  2.) ในส่วนของภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชาทบทวนครุภัณฑ์ที่มี

ราคาสูง ได้แก่ ครุภัณฑ์สาขาศิลปะและการออกแบบ (ป.เอก)  เช่น กล้องถ่ายภาพ Leica q  คอมพิวเตอร์สําหรับตัด

ต่องานกราฟฟิค ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับการใช้งานและความจําเป็นอย่างยิ่งในการขอต้ังครุภัณฑ์ดังกล่าว และ

ในส่วนของตู้ล็อกเกอร์และตู้เอกสารรวม 20 ใบที่ขอต้ังฯ ควรพิจารณาถึงความจําเป็นในการใช้งานและคํานึงถึง

สถานที่จัดเก็บตู้ดังกล่าวด้วย 

  โดยสรุปแล้ว ในภาพรวม คณะมีงบประมาณคงเหลือจ่ายที่สามารถนําไปขอต้ังได้ จํานวน 

13,892,798.04 บาท ขอต้ังงบประมาณฯ (เพิ่มเติม) จํานวน 11,737,386.53 บาท คงเหลือเป็นเงินสะสม 

จํานวน 2,155,411.51 บาท โดยจะได้เสนอที่คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะวิจิตรศิลป์ พิจารณาต่อไป 

 2. มีมติให้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้  โดยคณะจะช่วยติดตามข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมเติมให้กับทางสํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ผลนํามาใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 3. มีมติเห็นชอบ การปรับย้าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมสังกัดงานบริหารทั่วไป ไปสังกัดงาน

นโยบายและแผนฯ โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ การประสานงาน ให้คําปรึกษา การวางแผนและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิจิตรศิลป์ พัฒนาระบบ Internet ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การ

บํารุงรักษาระบบทั้ง Hardware และ Software รวมทั้งการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง

ภายในสํานักงานคณะและทุกส่วนงานภายในคณะวิจิตรศิลป์ ทั้ ง น้ี เ พื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศคณะวิจิตรศิลป์สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสม 

 4. มีมติเห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณเงินรายได้ กองทุนกิจการนักศึกษา หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ไปต้ัง

จ่ายในหมวดงบดําเนินงาน จํานวน 500,000 บาท เพื่อนําไปจัดโครงการ  

  1.) ทัวร์ศิลป์ 9 สาขา ครั้งที่ 1  จํานวน 183,400 บาท  

  2.) การแสดงนิทรรศการศิลปะนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. ครั้งที่ 1 จํานวน 220,000 บาท  

  3.) โครงการอ่ืนๆ สําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จํานวน 96,600 บาท 

 ทั้งน้ีในส่วนของโครงการทัวร์ศิลป์ 9 สาขา ขอให้หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดทํากําหนดการ การทัศน

ศึกษาให้ครอบคลุมหลากหลายสาขาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับตัวนักศึกษาเอง 

 5. มีมติเห็นชอบ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง  ภาควิชาศิลปะไทย  ประสงค์เสนอขอปรับปรุง

กระบวนวิชา จํานวน 8 กระบวนวิชา  เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ทั้งน้ีที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการ คราวประชุมครั้งที่ 2/2561  ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ 

โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้สาขาวิชาพิจารณาทบทวนช่ือกระบวนวิชา 

โดยเฉพาะกระบวนวิชา 103371 103391 และ 103432  

 6. มีมติเห็นชอบ การแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 115301 : นิทรรศการและการจัดแสดง

ศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจากเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนได้มีกระบวนการในการทบทวนการให้คะแนนแก่นักศึกษาท้ัง 3 ราย 

โดยได้มีการนัดหมายนักศึกษาผู้ยื่นคําขอ นักศึกษาในกลุ่มเดียวกับผู้ยื่นคําขอ ตัวแทนนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์
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และคณะวิจิตรศิลป์ เข้าฟังการช้ีแจง ทั้งการให้คะแนนจากผู้สอน และการช้ีแจงเหตุผลจากนักศึกษาผู้ยื่นคําขอแก้ไข

อักษรลําดับขั้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 18.00-20.00 น. โดยอาจารย์ผู้สอนได้ช้ีแจงการให้คะแนน และ

ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเกรดชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานทั้งด้วยวาจา เอกสาร และพยานบุคคล มีการหารือร่วมกันทุกฝ่าย 

และมีการปรับแก้ไขคะแนนในส่วนที่ผู้ยื่นคําร้องได้แสดงหลักฐานโดยพิจารณาร่วมกับคะแนนท่ีนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม

ได้รับทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล และนักศึกษาท้ัง 3 รายยอมรับในผลของการแก้ไขอักษรลําดับขั้น อย่างไรก็ตามท่ี

ประชุมมีมติให้พิจารณาบทลงโทษอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการให้ลําดับขั้นนักศึกษา ต่อไป 

 7. มีมติเห็นชอบ MOU ระหว่างคณะวิจิตรศิลป์กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ให้เกิดความยั่งยืนภายใต้การดําเนินการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก 

 8. มีมติเห็นด้วย เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างผู้แสดงแบบ 

เน่ืองจากปัจจุบัน ภาควิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ได้มีการจ้างผู้แสดงแบบในอัตราที่

แตกต่างกัน โดยไม่มีระเบียบการจ่ายเงินค่าจ้างรองรับ ดังน้ันงานการเงินจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา กําหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างผู้แสดงแบบของคณะวิจิตรศิลป์ ทั้งน้ีเพ่ือให้การจ้างผู้แสดงแบบ

ของภาควิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

ค่าจ้างผู้แสดงแบบของคณะวิจิตรศิลป์ โดยขอเสนอให้แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ค่าจ้างแบบสวมเส้ือผ้า 2. ค่าจ้าง

แบบเปลือย และกําหนดราคาค่าจ้างผู้แสดงแบบท้ัง 2 ประเภทด้วย ทั้งน้ีที่ประชุมขอให้งานการเงินฯ สํารวจประเภท

และราคาการจ้างผู้แสดงแบบของแต่ละภาควิชาที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน และให้นําข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

กําหนดหลักเกณฑ์ฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

(นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


