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     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/110      วันที่ 20  พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

 

เรียน     คณบดี 

 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 15 

พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ เม่ือคราวประชุม 

ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

 2. รับทราบ รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ปี 2560 ณ หอ

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสํานัก

จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉพาะที่เกิดจาก

เครื่องบิน ได้แก่ ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) อยู่ในช่วง 66.3-67.1 เดซิเบลเอ ซ่ึงคําแนะนําทาง

วิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบท่าอากาศยานสําหรับประเทศไทย 

(กรมควบคุมมลพิษ พฤศจิกายน 2559) กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนท่ีเหมาะสมสําหรับใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักอาศัย สถานที่ราชการอ่ืนๆ และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จะต้องมี ค่า น้อยกว่า  65 เด ซิ เบลเอ  ทั้ ง น้ี ท่ีประชุม มีมติให้รายงานผลการตรวจวัดดั งกล่าวไปยั ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารบริเวณโดยรอบหอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

 3. รับทราบ อาจารย์กรกฎ ใจรักษ์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ

ราชการ ณ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

 4. รับทราบ คําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2543/2560 เรื่องย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต จากเดิม สังกัด

ภาควิชาทัศนศิลป์ ไปสังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

 5. รับทราบ สรุปการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรคณะ

วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางทัดศรี ชัยเมคา หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ

ทําวิจัยสถาบันเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 6. รับทราบ ผลการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง EdPex ประจําปีการศึกษา 2559

พบว่า คณะยังต้องพัฒนาในเรื่องการจัดทําระบบข้อมูล เช่น การจัดเก็บผลงานวิชาการ การประชุม สัมมนา การไป

นําเสนอผลงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลต่างๆ ไปใช้ใน

การรายงานผลการดําเนินงาน โดยมีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําระบบจัดเก็บข้อมูล ข้ึนมา 1 ชุด โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์ เป็นประธานคณะทํางาน โดยอาจขอความอนุเคราะห์สํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในเรื่องระบบโปรแกรมฐานข้อมูล 

 7.  รับทราบ มหาวิทยาลัยได้แจ้งย้ําให้คณะวิจิตรศิลป์เสนอเรื่องขออนุมัติการนํานักศึกษาเดินทางไป

ต่างประเทศ เสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

กระบวนการท่ีถูกต้อง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการ ณ 

ต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมมีมติให้

หน่วยงานที่ประสงค์จะพานักศึกษาไปต่างประเทศ เสนอเรื่องมายังคณะวิจิตรศิลป์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

 8. รับทราบ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยินดีสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจํานวน 300,000 

บาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกิจกรรมฝึกอบรม (Workshop) การจัดโครงการ 30-S-pro Chiang Mai ของ

สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ และมีมติให้การดําเนินงานเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ ต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

 

2. เรื่อง สืบเน่ือง 

 1. มีมติ เรื่อง ตัวช้ีวัดเพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560–2564 ดังน้ี 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนงานจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วน

งาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 8 ด้าน โดยให้นําเสนอข้อมูลผลการ

ดําเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2557-2560 และกําหนดค่าเป้าหมาย ปี 2560 – 2564 น้ัน ใน

การน้ี ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับคณะวิจิตรศิลป์ ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวช้ีวัดบังคับ 

(มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดให้) และตัวช้ีวัดเลือก (ตามความเหมาะสมและตามแผนการบริหารงานที่ผู้บริหารส่วน

งานได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาและเจรจาความ

เหมาะสมของค่าเป้าหมายร่วมกับส่วนงานต่อไป 

 

3.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติให้เสนอชื่อ อาจารย์อํานวย กันทะอินทร์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น และ

ให้เสนอชื่อ อาจารย์ไชยยศ จันทราทิตย์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจําป ี2560 

 2. มีมติเร่ือง สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ขอพิจารณาคืนกรอบอัตราเลขท่ี E220055 

ดังน้ี  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอคืนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราเลขที่ E220055 เพื่อ
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ใช้เป็นกรอบอัตราสํารองไว้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย หากส่วนงานมีเหตุผลความจําเป็นในการใช้กรอบอัตราว่าง

ดังกล่าว ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขอคืนอัตราดังกล่าวเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยกรอบ

อัตราดังกล่าวเป็นกรอบอัตราที่สาขาวิชาประติมากรรม เคยได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2558 ซ่ึงต่อมา

ภายหลังคณะฯ ได้มีบันทึกขอคืนกรอบอัตราที่จัดสรรให้แก่ภาควิชาทุกภาควิชากลับคืนมายังคณะทั้งหมด และคณะ

วิจิตรศิลป์ ได้มีบันทึกที่ ศธ 6593(12)1.5/ว96 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 แจ้งว่าหากสาขาวิชา

ประติมากรรม ประสงค์ที่จะขอคืนกรอบอัตรา ให้ดําเนินการจัดทําเหตุผลและความจําเป็นพร้อมทั้งภาระงาน 

นําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ ทั้งน้ี สาขาวิชาประติมากรรมได้มีหนังสือที่ ศธ 

6393(12).3/896 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการพิจารณาคืนกรอบอัตรา

ดังกล่าว โดยได้นําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันที่ 27 

กันยายน 2560 และมีมติให้คงอัตราดังกล่าวไว้ที่ส่วนกลาง โดยการจัดสรรอัตราจะพิจารณาในภาพรวมของคณะ 

น้ัน สาขาวิชาประติมากรรม จึงได้จัดทําเหตุผลความจําเป็น พร้อมท้ังภาระงาน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการใช้กรอบอัตราพร้อมทั้งภาระงานของ

สาขาวิชาประติมากรรมเพื่อขอคืนอัตราดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 3. มีมติเห็นชอบในหลักการ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ฉบับป ี

พ.ศ.2556 (สมอ.08) โดยต่อไปขอให้ทุกสาขาวิชาวางแผนในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร หากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จะต้องมีการวางแผนทดแทนอย่างรอบคอบ 

 4. มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ กับ Academy of Art 

and Film, Chengdu University ประเทศจีน และให้สอบถามความพร้อมของหลักสูตรปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์

และสาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรมในการรับศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อ สําหรับปริญญาเอกสาขาศิลปะและการ

ออกแบบขอให้ชะลอการรับนักศึกษาไปจนกว่าหลักสูตรจะผ่านการรับรองจาก สกอ. 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

(นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


