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     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/ 81           วันที่    9 ธันวาคม 2559 

เรื่อง  สรุปมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์  

 ครั้งที่12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

 

เรียน       คณบดี 

 

  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 12/2559 เม่ือวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์เม่ือคราวประชุม

ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 

 2. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2559  

 3. รับทราบ สรุปแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 4. รับทราบ สรุปโครงการกิจกรรมที่เสนอขออนุมัติดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้ังแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 21 โครงการ ทั้งน้ีให้งานนโยบายและแผนฯ 

ดําเนินการติดตามโครงการที่ยังไม่รายงานผล 

 5. รับทราบ นักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน 2 คน 

ได้แก่ นายสรวิศ นาคทัศนพล สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ และ นางสาวรัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ 

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 

 6. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอ

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่2) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งน้ี 

คณาจารย์สามารถศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอทุนเสนอผลงานวิชาการระดับ

นานาชาติฯ ได้ที่ http://www.finearts.cmu.ac.th/research/raccmuforms/ 

 7. รับทราบ การลงนามในหนังสือลงนามความร่วมมือการดําเนินการนิทรรศการสัญจร การแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ กับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย 

MOU จะมีอายุถึง 31 พฤษภาคม 2561 การจัดแสดงนิทรรศการในป ี2560 จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
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 8. รับทราบ กองวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า สกอ. สอบถามความสนใจของคณะ ในการจัดสรรทุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติสําหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้โครงการ Thailand 

Scholarships หากสนใจรับนักศึกษาดังกล่าว หน่วยงานที่สนใจจะต้องเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับ 

 9. รับทราบ Japan Foundation Bangkok ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ (ญี่ปุ่น) 2017  (1 เมษายน 2560 – 30 มีนาคม 2561) ทุนดังกล่าวมี

กําหนดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 2 รอบ รอบที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และรอบที่ 2 

ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ีทุนของ Japan Foundation มีหลายประเภทและมีกําหนดส่ง

เอกสารท่ีไม่เหมือนกัน ผู้สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ใน Program Guideline ที่ 

www.jpf.go.jp/e/program/list 

 10. รับทราบ หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันที่ 

11-27 พฤศจิกายน 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

 11. รับทราบ หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ สรุปกิจกรรมที่จัดที่หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรมในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งหมด 14 รายการ สรุปรายรับทั้งหมด 382,667 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นค่า

เช่าพ้ืนท่ี 249,664 บาท ค่าไฟฟ้า 178,167 บาท ค่าบํารุง 13,500 บาท ค่าเช่าอุปกรณ์ 6,000 บาท 

อย่างไรก็ตามในจํานวน 14 รายการน้ี ผู้เช่ายังมิได้มาชําระค่าเช่าจํานวน 8 รายการ ซ่ึงหอนิทรรศการฯ จะได้

ติดตามค่าเช่าพ้ืนที่ฯ จากผู้เช่าที่ค้างชําระต่อไป โดยท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ

จัดทําตารางสรุปรายรับให้เข้าใจง่าย เช่น “สรุปค่าใช้จ่าย” ควรใช้คําว่า “สรุปรายรับ” และแจกแจงรายละเอียด

แยกต่างหากว่า “สรุปรายรับ”ประกอบด้วย ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าไฟฟ้า ค่าบํารุง ค่าเช่าอุปกรณ์ เป็นเงินเท่าใด  คําว่า 

“รายรับจริง” ควรใช้คําว่า “ชําระเงินแล้ว”  

 12. รับทราบ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย รายงานความคืบหน้าการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (สายวิชาการ 6 ตําแหน่ง) ในสังกัดภาควิชาศิลปะไทย 

 13. รับทราบ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย แจ้งการดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และ

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงได้จัดสรรให้กับแต่ละสาขาวิชาในสังกัดภาควิชาศิลปะไทย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

2.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเพิ่มเติมเพื่อเป็นกรรมการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 20 รายชื่อ โดยให้งานบริหารท่ัวไปเสนอ

รายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย  โดยมีรายนามดังน้ี 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬรกัษ์   

๒. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ 

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรุพล ดําริห์กุล   
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๔. ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง 

๕. ศาสตราจารย์กัญญา  เจริญศภุผล 

๖. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ์   

๘. รองศาสตราจารย์พิศประไพ  สาระศาลิน  

๙. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

๑๐. รองศาสตราจารย์สุนันทา  รัตนาวะดี 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง   

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง เพ็งจันทร์ 

๑๓. อาจารย์อํามฤทธิ์   ชูสุวรรณ 

๑๔. อาจารย์จุลทัศน์   กิตติบุตร 

๑๕. อาจารย์วิถี   พานิชพันธ์ 

๑๖. อาจารย์ปฐม    พัวพันธ์สกุล 

17. ดร.สถิตย์   ลิ่มพงศ์พันธ์ุ 

18. ดร.โอฬาร    ไชยประวัติ 

19. ดร.ชินเวศ   สารสาส  

20. นางอัจฉรา   เตชะไพบูลย์ 

 2. มีมติ กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ “การ

ดําเนินงานเชิงรุก” ทั้งกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า

ศูนย์ กลุ่มสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และนักวิจัย กลุ่ม

บริหารจัดการ ได้แก่ หัวหน้างาน เลขานุการส่วนงาน และกลุ่มปฏิบัติการ/วิชาชีพเฉพาะ/บริการ  

 3. มีมติเห็นชอบ แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้สําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ของคณะ ตามท่ีงานนโยบายและแผนฯ ได้เสนอ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมรายการประเมิน 

ได้แก่ สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

พัฒนาสําหรับการจัดโครงการในครั้งต่อไป โดยให้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้

นําเสนอคณบดีก่อนนําไปใช้จริง 

 4. มีมติเห็นชอบ การเข้าร่วมโครงการ The EdPEx Mentor และการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 โดยให้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

จัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยตามกําหนดต่อไป 

5. มีมติเห็นชอบ ให้ภาควิชาจัดกิจกรรมเพื่อนําเสนอจุดเด่นของภาควิชาในการดําเนินการโครงการแนะ

แนวการศึกษาและการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างเส้นทางสําหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาและ

ทุนอื่นๆ ที่ให้กับนักศึกษาด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิจิตรศิลป์ 

 6. มีมติเห็นชอบ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ขอยกเว้นการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 7. มีมติเห็นชอบ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 16 กระบวนวิชา โดยมี

ข้อสังเกตเรื่องชื่อกระบวนวิชาที่ยาว และความสอดคล้องของช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งหาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการคําอธิบายเพิ่มเติม ที่ประชุมขอให้ตัวแทนสาขาวิชาเข้าให้รายละเอียดกับ

มหาวิทยาลัยด้วย 

 8. มีมติยืนยัน การเลื่อนการจัดกิจกรรมลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ ป ี2560  

 9. มีมติให้ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดําเนินการปรับพ้ืนที่จุดเสี่ยงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณ

หน้าห้องโรงประลองจิตรกรรม และให้ขอความร่วมมือภาควิชาทุกภาควิชาสอดส่องดูแลบริเวณจุดเส่ียงอ่ืนๆ ที่อยู่

ในความรับผิดชอบของภาควิชาและควรมีการส่ือสารทําความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากข้ึนด้วย และเห็นควรให้

คณะออกมาตรการดําเนินการปิดไฟ ปิดอาคารเรียนนอกเวลาราชการ กําหนดเวลา 19.00 น. โดยอนุโลมเฉพาะ

การเรียนการสอน/กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี และในส่วนของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมให้ปิดประตู

รั้วในเวลา 18.30 น. โดยจะอนุโลมเฉพาะวันที่มีการจัดกิจกรรมเท่านั้น 

 10. มีมติเรื่องการดําเนินงานศูนย์เตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังน้ี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ได้รายงานว่าตามที่ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ได้ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง ทางศูนย์ฯ เห็นว่า ใน

ปีงบประมาณ 2561 ควรมีการต้ังงบประมาณเป็นงบดําเนินงานของศูนย์ฯ จํานวนหน่ึงแยกต่างหากจากหน่วย

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเปล่ียนจาก “ศูนย์” เป็น "หน่วย" เตรียมความพร้อมนักศึกษา เน่ืองจากเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้งานบริการการศึกษาฯ และควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 1 ตําแหน่ง ที่ประชุม

มีมติให้ศูนย์ฯ จัดทํารายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา

ระยะสั้น ระยะยาว เสนอมายังคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 11. มีมติเรื่อง การขอแยกหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ดังน้ี รอง

คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอที่ประชุมพิจารณาการแยกหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หน่ึงของงานบริการการศึกษาฯ จัดต้ังให้เป็น "งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา" เน่ืองจากปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษา

เพิ่มมากข้ึนถึง 1,200 คน จึงขอที่ประชุมพิจารณาการแยกหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาออกจากงานบริการ

การศึกษาฯ เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม

ขอให้หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดทํารายละเอียดข้อมูล เหตุผลความจําเป็นต่างๆ ในการขอแบ่งส่วนงานไป

ยังงานนโยบายและแผนฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างคณะ

ต่อไป 

 12. มีมติเห็นชอบ การมีความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Symbiosis International 

University ประเทศอินเดีย  
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 13. มีมติเห็นชอบ การมอบหมายภาระงานของบุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ อย่างไรก็ตาม

ภาระงานของนายสุวิทย์ คิดการงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ จะรับผิดชอบช่วยงานศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษเป็น

หลัก 

 14. มีมติ  พิจารณายกเว้นค่าเช่าอาคารชั่วคราวศูนย์อาหารสโมสรนักศึกษา เน่ืองจากนายกิตติราช ชัย

เลิศ ผู้เช่าอาคารชั่วคราวศูนย์อาหารสโมสรนักศึกษา ซ่ึงเปิดเป็นร้านอาหารและเครื่องด่ืมตามสัญญาเช่าฉบับลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 7 

สิงหาคม 2562 ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์คณะยกเว้นค่าเช่าประจําเดือน

สิงหาคม 2559 และยกเว้นค่าปรับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เน่ืองจากติดปัญหาไม่สามารถเข้าเปิดให้บริการได้

ภายในเดือนสิงหาคม 2559 น้ัน ที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นค่าเช่าและค่าปรับเดือนสิงหาคม 2559 และยกเว้น

เฉพาะค่าปรับเดือนกันยายนและตุลาคม 2559  

 15. มีมติเห็นควรให้ปรับโครงสร้างคณะ โดยให้โอนย้ายหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบไปสังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เพ่ือให้หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ มีสังกัดและสามารถขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ซ่ึงภาควิชาฯ ก็ได้เคยมีหนังสือตอบรับ

หลักสูตรปริญญาเอกดังกล่าวแล้ว  

 

3. เรื่องอื่นๆ  

 1. รับทราบ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขอชี้แจงกรณีร้านสวัสดิการชมรมนักศึกษาสื่อศิลปะ 

ซ่ึงได้เปิดให้บริการในบริเวณพ้ืนที่อาคารเรียนสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมี

ความเห็นว่าการอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้สถานที่ราชการโดยพละการ ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังน้ันจึงควรมีหนังสือ

ขออนุญาตมาให้ถูกต้อง 

 2. รับทราบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด ซ่ึงดําเนินงานก่อสร้างอาคาร

จอดรถบริเวณด้านทิศใต้ ประตูคณะวิจิตรศิลป์ (S1) ได้แจ้งว่าจะเริ่มดําเนินการรื้อถอนรั้วมหาวิทยาลัยด้านถนนสุ

เทพ และก่อสร้างรั้วโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถฯ รอบโครงการ ตามแผนงานที่กําหนดไว้ โดยจะเข้า

ดําเนินการล้อมรั้วชั่วคราวของโครงการก่อสร้างฯ ซ่ึงจะขยับจากรั้วโครงการเดิมออกไปอีกประมาณ 1 เมตร เพื่อ

ดําเนินการก่อสร้างร้ัวและสถานีจอดรถไฟฟ้าของโครงการอาคารจอดรถฯ  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง

วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณพื้นที่โล่งฝั่งตรงข้าม

คณะวิจิตรศิลป์ และอนุญาตให้รถจักรยานยนต์จอดบนพ้ืนที่ข้างทางเดินเท้าเลียบรั้วโครงการก่อสร้างฯ ทิศ

ตะวันออก นอกจากนี้ จะดําเนินการจัดการปรับทางเข้า-ออกสําหรับรถยนต์ และทางเข้าออกสําหรับผู้มาจอดรถ 

พร้อมติดไฟฟ้าแสงสว่างชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าว 

3. รับทราบ วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 จะมีงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ณ ย่านอนุสาวรีย์

สามกษัตริย์ ย่านนิมมานเหมินทร์ และ TCDC เชียงใหม่ มีการเสนนาที่หอภาพถ่ายล้านนา และการแสดงงานที่หอ

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
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 4. รับทราบ วันที่ 4 – 8 มกราคม 2560 จะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศท่ีจะช่วย

ผลักดันให้โครงการเชียงใหม่มรดกโลก โดยคณะวิจิตรศิลป์เป็น Host ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

โครงการ Chiang Mai World Heritage - Initiative Project จัดขึ้นที่สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 5. รับทราบ สาขาวิชาจิตรกรรมได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอโอนย้ายสาขาวิชาของรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต จากสาขาวิชาจิตรกรรม ไป

ยังหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยได้มีหนังสือมายังคณะเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2559 เพื่อขอประชุมกับผู้เกี่ยวข้องถึงตําแหน่งทดแทน ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายบริหารจะได้หารือกับหัวหน้าภาควิชา

และคณบดีถึงตําแหน่งทดแทนดังกล่าวต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
 (นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

รักษาการแทนเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

      คณบดีคณะวิจิตรศิลหป์ 


