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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/ 99     วันที่  3 กันยายน  2561 

เรื่อง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ครั้งที่ 10/2561 

 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 

 
เรียน     คณบดี 

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 

กันยายน 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ครั้งที่ 9/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  

 2. รับทราบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการฝั่งเชิงดอยและไร่แม่

เหียะ จํานวน 18 หน่วยงาน คณะวิจิตรศิลป์ มีจํานวนการใช้นํ้าประปาในเดือนมิถุนายน 2561 และเดือน

กรกฎาคม 2561 เฉลี่ย 21.48 ลิตร/คน/วัน คิดเป็นการใช้ปริมาณน้ําประปามากเป็นลําดับที่ 7 ของส่วนงาน

วิชาการทั้งหมด  

 3. รับทราบ สรุปผลงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรภายในคณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาววรษา สีสกุล และนายบัณฑิต สุริยะมงคล ผู้วิจัย 

 4. รับทราบ สรุปผลรายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารจัดการ
องค์กร คณะวิจิตรศิลป์ โดย นางทัดศรี ชัยเมคา ผู้วิจัย 

 5. รับทราบ สรุปผลรายงานวิจัยสถาบันเรื่อง แนวทางของการบูรณาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยนายนิวัติ บุญเลิศ ผู้วิจัย 

 6. รับทราบ สรุปผลรายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ภาพลักษณ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

มุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง ผู้วิจัย 

  

2.  เรื่อง สืบเน่ือง 
 ไม่มี 
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3.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 1.  มีมติอนุญาต ให้ นายภควัส บุตรศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริการการศึกษาฯ สํานักงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ลาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ

วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร 3 ป ีโดยใช้เวลานอกราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ด้วยทุนส่วนตัว 

 2.  มีมติอนุญาตให้ นายชัยเชษฐ์ โกฎธิ พนักงานจ้างเหมา สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ 

สมัครเรียนและสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม รุ่นที่ 10 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร 2 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 – 

2563 โดยใช้เวลานอกราชการ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ด้วยทุนส่วนตัว  

 3.  มีมติ กรณีนางสาวปารย์ อิรนพไพบูลย์ พนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดภาควิชาสื่อ

ศิลปะและการออกแบบสื่อ ขออนุญาตสมัครเรียนและสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ทัศนศิลป์ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 หลักสูตร 2 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561- 2563 ด้วยทุนส่วนตัว โดยที่ประชุมมีมติให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
ขออนุญาต เน่ืองจากในกรณีน้ีผู้ขออนุญาตเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวและอยู่ในระหว่างการทดลอง

ปฏิบัติงาน ประกอบกับการศึกษาต่อในภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) ซ่ึงเป็นวันเวลาราชการในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน จึงต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ข้อ 12.2 การลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  
 4. มีมติเร่ือง หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ขอยกเลิกคําสั่งที่ 124/2560 

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประจําหอภาพถ่ายล้านนาชุดใหม่ โดยที่
ประชุมมีมติให้ภาควิชาทบทวนโครงสร้างหอภาพถ่ายล้านนา ว่า เป็นหน่ึงหน่วยงานในสังกัดภาควิชา หรือสังกัด
อยู่ในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ หรือสังกัดคณะวิจิตรศิลป์โดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารหอภาพถ่ายล้านนา

เป็นไปอย่างเหมาะสม ขอให้เสนอโครงสร้างมายังคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

 5. มีมติเห็นชอบ เรื่อง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
   ตามที่ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศ กพอ. เรื่องการกําหนดชื่อสาขาวิชา

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 น้ัน  

  ในการน้ี เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงาน

วิชาการฯ เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หน่วยบริหารงานบุคคลจึงได้ประสานเบ้ืองต้นกับงานกําหนดตําแหน่งฯ ของ

กองบริหารงานบุคคล เพื่อขอรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในแต่ละสาขาวิชาและ/หรืออนุสาขาวิชา ของคณะ

วิจิตรศิลป์ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยขอให้ภาควิชาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชา มายังคณะ เพื่อที่คณะจะได้ส่งให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 6. มีมติเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ สถาบันวิจัยสังคม และ Center 

for Intangible Culture Studies, Jeonju Korea 
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 7. มีมติ เร่ือง แก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองกําหนดประเภทรายจ่าย รายการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าตอบแทนผู้แสดงแบบ คณะวิจิตรศิลป์) ดังนี้ 
  ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ได้จัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกําหนดประเภทรายจ่าย 

รายการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าตอบแทนผู้แสดงแบบ คณะวิจิตรศิลป์) เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แสดงแบบ น้ัน 

  ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้นําร่างประกาศ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองเกี่ยวกับ

การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พิจารณา

แล้วมีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตามขอให้คณะฯ แก้ไขคํานิยามผู้แสดงแบบตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

และเพ่ิมคํานิยามและความหมายของคําว่า “ไม่สวมเส้ือผ้า หมายความว่า...” และแบ่งประเภทการจ่ายออกเป็น 

2 กลุ่ม โดยให้มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นตัวกําหนดชื่อกลุ่ม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังน้ี 

  ผู้แสดงแบบ หมายความว่า ผู้ที่คณะวิจิตรศิลป์ได้เชิญมาเป็นแบบในการเรียนการสอนกระบวน

       วิชาของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ 

  ไม่สวมเสื้อผ้า หมายความว่า ไม่มีเครื่องนุ่งห่มใดๆ ปกปิดร่างกาย 

  ประเภทของผู้แสดงแบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1. ประเภทไม่มีการเคล่ือนไหว 

                    2. ประเภทมีการเคล่ือนไหว 

 

 8.  มีมติ เรื่อง ปรับลดรายการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน ดังน้ี 
  ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับงบประมาณงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนและสํานักงาน 

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ.2561 กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง ในวงเงิน 3,4000,000 บาท แต่เน่ืองจากแบบรูปรายการงานที่หน่วย

อาคารสถานที่ฯ เสนอขออนุมัติและมหาวิทยาลัยอนุมัติแบบรูปรายการประมาณการราคาค่าก่อสร้างไว้ 

ประกอบด้วย 1. อาคารเรียนและสํานักงาน (อาคารเรียน 1) 2. อาคารประติมากรรม (อาคารเรียน 2) 3. อาคาร

โรงประลองปั้น และ 4. อาคารโรงประลองเชื่อม จํานวนเงิน 4,670,842.13 บาท กรณีดังกล่าว คณบดีได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน เพื่อพิจารณาตัดลดรายการตามรายการประมาณราคา เพื่อให้สอดคล้องกับ

วงเงินงบประมาณและสามารถดําเนินการจัดจ้างได้ตามข้ันตอนต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน TOR 

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตัดลดรายการออก ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงประลองงาน

เชื่อม 2. การเปลี่ยนสวิตซ์และเต้ารับทุกจุดอาคาร คงเหลือวงเงิน 3,318,743.62 บาท ทั้งน้ี คณบดีขอหารือในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คณบดีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าวอย่างถี่

ถ้วนเพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง 
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 9. มีมติเห็นชอบให้ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ขยาย

ระยะเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ E220023 ออกไปเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

 (นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


