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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/  92   วันที่  15 สิงหาคม 2561 

เรื่อง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ครั้งที่ 9/2561  

 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 

เรียน     คณบดี 

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ครั้งที่ ครั้งที่ 

8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  

 2. รับทราบ แผนกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง พนักงานประจํา

และข้าราชการประจําปี 2561 คณะวิจิตรศิลป์ รอบการปฏิบัติงาน 1 มกราคม 2561 -30 มิถุนายน 2561  

 3. รับทราบ รายงานผลการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ของ นางสาวกรินคณา คงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ซ่ึงได้รับการ

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 4 ปีในหลักสูตร Doctor of Philosophy, Research School of Humanities and 

the Arts Majoring in : Visual Arts (CRICOS Code : 048381G) ณ Australian National University ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยขอลาศึกษาต่อเต็มเวลา และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา ประจําปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 4) 

 4. รับทราบ รายงานผลการสําเร็จการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ นายสุกรี เกษรเกศรา 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเป็น

ระยะเวลา 3 ปีในหลักสูตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ณ คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  หลักสูตรเรียนวันเสาร์-อาทิตย์  โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา นักวิจัยและ

สําหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

 5. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพันธ์ จันทร์หอม ที่ได้รับรางวัล

แบบอย่างการเรียนรู้ 2018 โครงการนําร่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 112300 ศิลปะและ

การออกแบบสารสนเทศ 
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 6. รับทราบ การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 คณะวิจิตรศิลป์ ในประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได้แก่ จํานวนนักศึกษาลดลง 

การเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร และ ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการของบุคลากรและ

นักศึกษา ทั้งน้ีที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานท่ีพานักศึกษาเดินทางไปราชการ ขอให้ทําประกันการเดินทางให้กับ

นักศึกษาด้วย 

 7. รับทราบ กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 

08.30 – 16.00 น. ณ คณะวิจิตรศิลป์ 

 8. รับทราบ จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี จํานวน

รับตามแผน 365 คน จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 325 คน คิดเป็นร้อยละ 89.04 รายละเอียดแยกตามแต่ละ

สาขาวิชา ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561)  

สาขาวิชา จํานวนรับ 

ตามแผน (คน) 

จํานวนผู้มีสิทธิ ์

เข้าศึกษา (คน) 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) 

ศิลปะภาพพิมพ์ 40 31 77.50 

จิตรกรรม 30 21 70.00 

ประติมากรรม 40 29 72.50 

สหศาสตร์ศิลป์ 40 28 70.00 

ศิลปะไทย 55 16 29.09 

การออกแบบ 40 83 207.50 

ศิลปะการดนตรีและการแสดง 35 36 102.86 

ศิลปะการถ่ายภาพ 45 49 108.89 

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 40 32 80.00 

รวม 365 325 89.04 

 

 9. รับทราบ มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ดังนี้ 

  เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ของคณะวิจิตรศิลป์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับใกล้ส้ินปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

2561 งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จึงขอกําหนดมาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายป ี

2561 ดังน้ี 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 17 สิงหาคม 2561 

2. การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 

สิงหาคม 2561 
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3. การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561  ที่ได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันแล้ว หรืออยู่

ระหว่างดําเนินการตามโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ภายใน

วันที่ 10 กันยายน 2561 

  โดยมีมติให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานตามกําหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ืองานการเงินฯ จะได้ส่ง

ใบสําคัญต้ังหน้ีเบิกจ่ายให้กองคลังทันกําหนดในวันที่ 21 กันยายน 2561 

 

 10. รับทราบ สรุปลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2561 จํานวน 10 รายการ 

และให้หน่วยการเงินติดตามลูกหน้ีฯ ที่ดําเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว ดําเนินการชดใช้เงินยืมภายใน 10 วันหลัง

ส้ินสุดโครงการ ดังน้ี 

ว/ด/ป ที่ยืม โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน  

(บาท) 

ผู้ยืม 

13 มิ.ย.61 โครงการนิทรรศการเพ่ือคนตาบอด 9,000 นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์ 

21 มิ.ย.61 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 40,000 นายคณิเทพ ปิตุภูมินาค 

25 มิ.ย.61 ค่าเดินทางปฏิบัติงานในประเทศ 15,840 นายสากล สุทธิมาลย์ 

2 ก.ค.61 โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านปลอดขยะ  10,320 นายวีระเดช นิประพันธ์ 

12 ก.ค.61 โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

11,600 Jan Theo De 

Vleeschaauwer 

12 ก.ค.61 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการ

บริหารฯ 

14,000 นางทัดศรี ชัยเมคา 

16 ก.ค.61 โครงการอบรม SWOT 10,000 นายปัณณธร พันกลาง 

17 ก.ค.61 โครงการศิลปินในพํานัก 15,000 นายธงชัย ยุคันตพรพงษ์ 

 

2.  เรื่อง สืบเน่ือง 

 ไม่มี 

 

3.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติเรื่อง การใช้งานรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 40-0286 เชียงใหม่ (รถบลู) ดังนี้ 

  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รายงานผลการต่อภาษียานพาหนะประจําปี รถบรรทุก 

6 ล้อ ทะเบียน 40-0286 เชียงใหม่ (รถบลู) ว่า ตามที่หน่วยอาคารสถานที่ฯ ได้ขออนุมัติตรวจเช็คและซ่อม

รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 40-0286 เชียงใหม่ เพื่อตรวจเช็คระบบเบรกและระบบไฟฟ้า เน่ืองจากไม่ผ่านการ

ตรวจสภาพรถก่อนการต่อภาษียานพาหนะประจําปีของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงหลังจากที่ได้ทําการตรวจเช็ค

และซ่อมรถแล้ว หน่วยอาคารสถานที่ฯ ได้นํารถเข้าไปตรวจสภาพรถก่อนการต่อภาษียานพาหนะประจําปีของ

กรมการขนส่งทางบก อีก 5 ครั้ง ปรากฏว่าระบบเบรกยังไม่ผ่านมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและไม่
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สามารถต่อภาษีประจําปีได้ สาเหตุเนื่องมาจากรถเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ต้ังแต่ ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน 

รวมเวลาใช้งานทั้งส้ิน 30 ป ี 

 ที่ประชุมมีมติให้นํารถไปตรวจเช็คและซ่อมอีกครั้งเพ่ือให้รถใช้งานได้ตามปกติและผ่านมาตรฐานของ

กรมการขนส่งทางบก โดยในระหว่างน้ีห้ามใช้รถในการบรรทุกนักศึกษา ให้ใช้เฉพาะขนย้ายของ เฉพาะในเขต

เมืองเชียงใหม่เท่าน้ัน 

 2.  มีมติเสนอช่ือ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2561 นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และเสนอเป็นเรื่องลับ  

 3.  มีมติเห็นชอบ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในคณะวิจิตรศิลป์ ตามแนวทาง CMU-Edpex 

ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

 4. มีมติเสนอ รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิจิตรศิลป์ ตามแนวทาง CMU-Edpex เพื่อให้

มหาวิทยาลัยทาบทาม ประธานกรรมการ 5 รายชื่อ กรรมการ 10 รายชื่อ 

 5. มีมติเห็นชอบ สัดส่วนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ปี

การศึกษา 2562 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และขอให้คณะวางแผนงบประมาณเพื่อใช้สําหรับการ

ดําเนินการจัดสอบในส่วนของโครงการพิเศษ (คณะรับเอง) ในปี 2562 ด้วย 

 6. มีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 114416 ศิลปะการถ่ายภาพ

ในงานข่าว ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนายอรรถกรณ์ จิณะโสต รหัสประจําตัว 580310221 

จากอักษรลําดับขั้น F เปลี่ยนเป็นอักษรลําดับขั้น B และนายอัครพล พิริยะพงษ์ รหัสประจําตัว 580310222 

จากอักษรลําดับขั้น B เปลี่ยนเป็นอักษรลําดับขั้น F และเน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนได้ให้ลําดับขั้นของนักศึกษา

ผิดพลาดเป็นครั้งแรก จึงให้ดําเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

มาตรการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการให้ลําดับข้ันนักศึกษา ต่อไป 

 7. มีมติเห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันศิลปะ โดย

ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เดิม โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 21 มิถุนายน 2566 

(ระยะเวลา 5 ป)ี 

 8.  มีมติให้ หัวหน้าโครงการ Chiang Mai - Nakanojo Art Exchange Exhibition “SYNCHRONICITY” ซ่ึง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเพื่อเป็นค่าเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด จัดทําโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติในหลักการก่อน โดยผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชา และภาควิชา ตามลําดับข้ัน และเม่ือได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ให้ขออนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่ง ผ่านระบบ E-Project เพื่อระบุใน

แผนงานปีงบประมาณ 2562 ตามขั้นตอนต่อไป 

 

4.  เรื่อง อื่นๆ  

4.1   การขอลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ด้วยปรากฏว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้สมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

โดยยังมิได้ขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ซ่ึงอธิการบดีมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวัน
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เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังน้ันเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ

เป็นประโยชน์กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ที่ประชุมจึงมีมติให้ผู้ประสงค์จะลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว อย่างเคร่งครัด  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 (นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


