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     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/ 11         วันที่    1  กุมภาพันธ์  2560 

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 

 

เรียน       คณบดี 

 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 

มกราคม 2560 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ เม่ือคราวประชุม

ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 

 2. รับทราบ มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการกรอก JA  บนระบบ CMU –MIS เพื่อให้บุคลากรได้

ดําเนินการกรอกข้อมูลจนแล้วเสร็จ ทั้งน้ีจะเปิดระบบต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  

 3. รับทราบ มหาวิทยาลัยกําหนดการกรอกภาระงาน (TOR ครั้งที่ 2) คือ รอบปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 ในระบบ CMU-MIS โดยมีกําหนดการกรอก TOR ครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 

31 มกราคม 2560 ทั้งน้ีคณะขอความร่วมมือข้าราชการ คณาจารย์และพนักงานปฏิบัติงาน (พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจํา) ดําเนินการกรอก TOR ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2559   

 4. รับทราบ แนวทางการกรอก TOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นตํ่าของคณาจารย์

ประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจํา

สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 

 5. รับทราบ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีนโยบายให้วารสารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ

ศูนย์ TCI ติดต้ังและใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal Online) โดยคณะวิจิตรศิลป์ 

ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ฯ มีกําหนดการอบรมและติดตั้งระบบ Thai Journal Online ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 

2560 

 6. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจสอบภายใน ในประเด็น 

ด้านการดําเนินโครงการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ การให้บริการและจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ

และการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ด้านการดําเนินงานการให้เช่าสถานที่ และด้านการใช้

รถราชการ ทั้งน้ีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเรื่องการดําเนินงานตามประเด็นดังกล่าว การดําเนินงานด้านการ

วิจัย หากโครงการวิจัยใดไม่มีการขยายระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย ให้ดําเนินการตามเง่ือนไขตามสัญญารับทุน

อย่างเคร่งครัด สําหรับโครงการวิจัยที่ต้องคืนทุนวิจัยเน่ืองจากผิดเง่ือนไขตามสัญญารับทุน ขอให้ติดตามเงินคืน

จากผู้รับทุน และประเด็นการใช้รถราชการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยด่วน  
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2.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติอนุญาต ให้อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ ตําแหน่ง

อาจารย์ สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Visual Art) : Ph.D (Visual 

Art) ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 

16 มกราคม 2560 – 17 มิถุนายน 2562 หากต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 

 2. มีมติอนุญาต ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล  กันตีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปะไทย เดินทางไปสอบและเตรียมตัวเพ่ือลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรมานุษยดนตรีวิทยา (หลักสูตร 3 ปี) ณ Sokendai University ประเทศญ่ีปุ่น ในระหว่างวันที่ 

21 – 29 มกราคม 2560 

 3. มีมติเห็นชอบ การกําหนดค่าน้ําหนักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสาย

วิชาการ ในองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 60) ตามที่ภาควิชาเสนอมา ดังน้ี  

รายการประเมิน มาตรฐานกลาง 

(50%) 

ค่าน้าํหนัก (60%) 

ภาควิชา 

ศิลปะไทย 

ภาควิชา 

ทัศนศิลป ์

ภาควิชา 

ส่ือศิลปะฯ 

1. ภาระงานสอน   20 30 30 30 

2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน   10 10 10 10 

3. ภาระงานบรกิารวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา 

และงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม   

10 10 10 10 

4. ภาระงานอ่ืน ๆ 10 10 10 10 

 

 4. มีมติ เรื่อง การกําหนดค่านํ้าหนักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายวิชาการ 

(คณาจารย์ประจํา) ในองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 70) ดังน้ี ให้หน่วยบริหารงานบุคคลจัด

ประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกคน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จากน้ันจึงแจ้งภาควิชา

พิจารณาทบทวนค่านํ้าหนักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายวิชาการ (คณาจารย์ประจํา) อีก

ครั้งหน่ึง โดยค่านํ้าหนักฯ ที่ภาควิชากําหนด อาจจัดแยกกลุ่มการประเมิน เช่น กลุ่มเน้นสอน กลุ่มเน้นวิจัย กลุ่ม

เน้นการบริการวิชาการ หรือกลุ่มเน้นภาระงานอื่นๆ เป็นต้น 

 5.  มีมติ ให้เสนอคณบดีพิจารณากําหนดค่าน้ําหนักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสาย

วิชาการ (นักวิจัย) ในองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)  

 6. มีมติ ให้เสนอคณบดีพิจารณากําหนดค่านํ้าหนักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ) ในองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 

ได้แก่ 1. ภาระงานบริหาร 2. ภาระงานสอน  3. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  4. ภาระงานบริการวิชาการ 

งานพัฒนานักศึกษา และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ 5. ภาระงานอื่นๆ 

 7. มีมติ ให้เสนอคณบดีพิจารณาการเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยสมบูรณ์ 
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 8.  มีมติเห็นชอบ การปรับค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

วิจิตรศิลป์ ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยปรับจาก 500 บาท เป็น 1,000 บาท ทั้งน้ีให้เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป 

 

3.  เรื่องอื่นๆ 

 1.  รับทราบ กําหนดการนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะ โดยขอความร่วมมือผู้แทนหลักสูตร หลักสูตรละ 2 คน นําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 

09.00 – 15.00 น. โดยนําเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจําปี

งบประมาณ 2559 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 และผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปี 2558  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 (นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

รักษาการแทนเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

      คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


