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     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน     สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 44811 

ที่   ศธ 6593(12).1/  27       วันที่     28   กุมภาพันธ์  2560 

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

 

เรียน     คณบดี 

 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี

ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 

1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป์ เม่ือคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 

 2. รับทราบ ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่องกําหนดการเปิด-ปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการและหอ

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดเวลาเปิดประตูอาคารฯ ในเวลา 06.00 น. และปิดในเวลา 20.00 น. 

ทั้งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดสรรพ้ืนที่คณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 01/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

 3. รับทราบ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แจ้งผลการประเมินการเรียนการสอน

ออนไลน์ การประเมินกระบวนวิชาของนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 พบว่า ยังมีวิชาที่ไม่

ถูกประเมิน และกระบวนวิชาที่นักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน ดังน้ันจึงขอความร่วมมือภาควิชาดําเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย   

 4. รับทราบ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับ

ทุนวิจัยจากคณะวิจิตรศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้นําเสนอความก้าวหน้างานวิจัยต่อคณะกรรมการ

ส่งเสริมและประสานงานวิจัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพวงแสด สํานัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงได้เรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีด้วย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควร

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจจะสมัครขอรับทุนวิจัยในปีต่อไป เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

นักวิจัยด้วย 

 5. รับทราบ สํานักงานการตรวจสอบภายใน มีกําหนดเข้าตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการ

ปฏิบัติงานของคณะวิจิตรศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในประเด็น ดังน้ี 

  1. การรับและการนําส่ง/นําฝากเงิน 

  2. การดําเนินงานด้านวิจัย 

  3. การดําเนินงานโครงการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม 

  4. ผลการดําเนินงานของศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ 
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  5. ผลการดําเนินงานของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

  6. กองทุนพัฒนาคณะวิจิตรศิลป์ 

  7. การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

  8. ติดตามงานเดิม 

 6. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายรับ รายจ่าย และเงินสนับสนุนโครงการ/

กิจกรรมของศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังน้ี รายรับทั้งหมด 3,003,140 

บาท (ไม่รวมรายรับจากการให้ส่วนลดและยกเว้นค่าบริการให้กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ องค์กรการ

กุศล มูลนิธิ สถานทูต และสาวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกเป็นจํานวนเงิน 913,780 บาท) รายจ่าย

ทั้งหมด 2,660,879.02 บาท มีมูลค่าการลงทุนอีกเป็นมูลค่า 12,474,520 บาท ที่ประชุมรับทราบและมี

ข้อเสนอแนะว่า ควรตัดรายรับจากการรับเงินโอนค่าสาธารณูปโภคของคณะออกจากรายการรายรับ และเสนอให้

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ทําหน้าท่ีดูแลด้านการเงินของศูนย์ฯ โดยเฉพาะ โดยคณะจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ของคณะเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์ฯ 

 

2.  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 1. มีมติเห็นชอบ งบประมาณที่จะนําไปขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 เพิ่มเติมระหว่างปี จํานวน 16,337,777.65 บาท โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของงบประมาณ

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 

เพื่อทดแทนอุปกรณ์ท่ีชํารุดด้วย  

 2. มีมติเรื่องสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขอให้คณะทบทวนกําหนดการเปิด-ปิดประตูรั้วหอ

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ได้มีประกาศเรื่องกําหนดเวลาเปิด-ปิดอาคารเรียนและ

ปฏิบัติการและหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดให้เปิดประตูรั้วหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมในเวลา 

06.00 น. และปิดในเวลา 20.00 น. น้ัน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ ได้มีหนังสือมายังคณะ ขอให้

คณะทบทวนการเปิด-ปิดประตูรั้วหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม โดยขอให้มีการปิดประตูโดยไม่คล้องโซ่หรือล็อค

ประตู และคณาจารย์ของสาขาวิชาสามารถเปิด-ปิดเองได้ เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานของคณาจารย์และ

พนักงาน น้ัน  ที่ประชุมมีมติยืนยันให้สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะวิจิตร

ศิลป์ เรื่องกําหนดเวลาเปิด-ปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการและหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด 

3. มีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 103271 Music Appreciation 

ตอน 001 ของนางสาวจิราภรณ์  ไชยา รหัสประจําตัว 580110346 จากเดิมได้รับอักษรลําดับขั้น D+ 

เปลี่ยนเป็นได้รับอักษรลําดับขั้น B+ และเน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนได้ให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาดเป็นครั้งที่

สอง จึงให้ดําเนินการตักเตือนอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้นําเอาพฤติการณ์การกระทําดังกล่าวไป

ใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 

 4. มีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 101100 Art Theory ตอน 

003 ของนางสาวณัฐกรานต์ สอนเอ่ียม รหัสประจําตัว 590310305 จากอักษรลําดับขั้น F เปลี่ยนเป็นอักษร

ลําดับขั้น B+ และนายณัฐการ กระจ่าง รหัสประจําตัว 590310306 จากอักษรลําดับขั้น C+ เปลี่ยนเป็นอักษร
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ลําดับขั้น F และเน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนได้ให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาดเป็นครั้งแรก จึงให้ดําเนินการ

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 5.  มีมติเห็นชอบ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์  ขอยกเว้นการปรับปรุงหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

 6. มีมติ เรื่อง คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณะวิจิตรศิลป์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแสดง

ดนตรี ดังน้ี คณบดีคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการพานักดนตรี Contemporary วง 

Multilaterale จากประเทศฝร่ังเศส มาทํา workshop และแสดงดนตรีท่ีจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญคณะวิจิตรศิลป์

ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดแสดงดนตรีดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ติดต่อ

ประสานงานกับคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม  

 7. มีมติขอศึกษารายละเอียดการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 1 ประจําปี 2560 ให้ถี่ถ้วนก่อน 

 

3.  เรื่องอื่นๆ 

 1.  รับทราบ กําหนดการนําเสนอผลการดําเนินงานของสาขาวิชาต่อคณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะวิจิตรศิลป์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม FA2 อาคาร

สํานักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3 

 2.  รับทราบ รายชื่อผู้แทนสาขาที่จะนําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ

วิจิตรศิลป์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม FA2 อาคารสํานักงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
 (นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง) 

รักษาการแทนเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 - ทราบ 

 - แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์) 

      คณบดีคณะวิจิตรศิลป ์


