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       บันทึกขอความ 
 
สวนงาน     สำนักงานคณะวิจติรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร. 44811 
ที่   อว 8393(12).1/153         วันท่ี      7   ธันวาคม 2565 
เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป คร้ังท่ี 10/2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 
เรยีน    คณบดี 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 10/2565 วันที่  15 
พฤศจิกายน 2565 ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงสรุปมติการประชุมดังกลาวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 

 
1. เรื่อง แจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 1712/2565 เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะวิจติรศิลป 
 ประธานแจงท่ีประชมุทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชยีงใหมที่ 1712/2565 ลงวันท่ี 18 มิถนุายน 2565 
แตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา ใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิจิตรศิลป ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 25 
กนัยายน 2565 เปนตนไป 

1.2 คำส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี 3074/2565 เรื่อง แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงรองคณบดีและผูชวย
คณบดีคณะวิจติรศิลป 
 ประธานแจงที่ประชุมทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 3074/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงรองคณบดีและผูชวยคณบดีคณะวิจิตรศิลป ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เปน
ตนไป 

1.3 คำสั่งคณะวิจิตรศิลปที่ 186/2565 เรื่อง กำหนดภาระหนาท่ีของรองคณบดีและผูชวยคณบดีคณะ
วิจิตรศลิป 
 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ คำส่ังคณะวิจิตรศิลปท่ี 186/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนด
ภาระหนาท่ีของรองคณบดีและผูชวยคณบดีคณะวิจิตรศิลป ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เปนตนไป 

1.4 คำส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 2832/2565 เรื่อง อนุญาตใหบุคคลลาออกจากตำแหนงหัวหนา
ภาควชิาทัศนศิลป และแตงตั้งบุคคลใหรักษาการแทนหวัหนาภาควิชาทศันศลิป คณะวิจิตรศิลป 
 ประธานแจงท่ีประชมุทราบ คำสั่งมหาวทิยาลัยเชียงใหมที่ 2832/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 
อนุญาตให รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา ลาออกจากตำแหนงหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป และแตงต้ัง          
รองศาสตราจารยพดุงศักด์ิ คชสำโรง ใหรักษาการแทนหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป ท้ังนี้ต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 
2565 เปนตนไป 

1.5 คำส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 3244/2565 เรื่อง อนุญาตใหบุคคลลาออกจากตำแหนงหัวหนา
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และแตงตั้งบุคคลใหรักษาการแทนหัวหนาภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป 
 ประธานแจงที่ประชุมทราบ คำส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 3244/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 
อนุญาตใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพันธ จันทรหอม ลาออกจากตำแหนงหัวหนาภาควิชาส่ือศิลปะและการ
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ออกแบบสื่อ และแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพันธ จันทรหอม รองคณบดีคณะวิจิตรศิลป รักษาการ
แทนหัวหนาภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ อีกตำแหนงหนึ่ง ท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เปนตน
ไป 

1.6 คำส่ังคณะวิจิตรศิลปที่ 196/2565 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป 
 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ คำสั่งคณะวิจิตรศิลปที่ 196/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เปนตนไป 

1.7 การจัดสรรงบประมาณเงินคาตอบแทนรายเดือนตำแหนงสายวิชาการ (ขาท่ี 2) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 ประธานแจงที่ประชุมทราบ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได แจ งเวียนทุกสวนงานวา
มหาวิทยาลัยอยูระหวางกระบวนการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการเบิกจายเงินคาตอบแทนประจำ
ตำแหนงสายวิชาการ (ขาที่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้นเพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทน
ประจําตําแหน งสายวิชาการ (ขาที่  2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยพิจารณาจะสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพื่อเปนงบประมาณสำหรับการเบิกจายเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงสายวิชาการ (ขาท่ี 2) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสวนกลาง ไปกอน เปนระยะเวลา 6 เดือนซึ่งหากมีความชัดเจน มหาวิทยาลัย
จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 ทั้งนี้ กองแผนงานไดประมาณการงบประมาณเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงสายวิชาการ (ขาที่ 2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิจิตรศิลป จํานวน 12 เดือน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,327,600 บาท 
โดยกองแผนงานไดดําเนินการโอนงบประมาณเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงสายวิชาการ (ขาที่ 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิจิตรศิลปเปนระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 1,663,800 บาท มายังคณะ     
วิจิตรศิลปเปนที่เรยีบรอยแลว 
 
2.  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวัน
พุธท่ี 14 กันยายน 2565 
 
3.  เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 ขอเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร คณะวิจิตรศิลป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 9/2565 วันที่ 14 กันยายน 
2565 ไดพิจารณาขอเสนอโครงการจากภาควิชาที่เสนอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร คณะ    
วิจิตรศิลป  และมีมติใหงานนโยบายและแผนฯ แจงภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ปรับแกไขขอเสนอโครงการตาม
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการดานแผนและงบประมาณคณะวิจิตรศิลป โดยใหแจงวงเงินที่ภาควิชา
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร คณะวิจิตรศิลป และขอความกรุณาหัวหนาภาควิชา
พิจารณาปรับลดจำนวนโครงการหรือปรับลดงบประมาณโครงการ ไมเกินวงเงินท่ีภาควิชาสามารถขอรับการสนับสนุน
ตามที่แจงไป นั้น 
 ในการนี้ ภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ไดปรับแกไข และสงขอเสนอโครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 
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     ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 788,040 บาท ดังนี้ 
1. โครงการสัมมนาวาดวยสื่อ ศิลปะ และศิลปะการออกแบบ ระดับชาติ ครั้งท่ี 1   

เสนอโดยสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ งบประมาณ 394,500 บาท   
2. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดวยการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรองรับ

ทักษะแหงอนาคต  เสนอโดยสาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค งบประมาณ 225,940 บาท 
3. โครงการบริการวิชาการสื่อสรางสรรคภาพถายและเรื่องเลาชุมชนยานเศรษฐกิจสรางสรรคชางมอย 

เสนอโดยสาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค งบประมาณ 167,600 บาท 
    ภาควิชาทัศนศิลป จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 848,470 บาท ดังนี้ 

1. โครงการ 2023 Printmaking Art Workshop  
เสนอโดยสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ งบประมาณ 171,500 บาท 

      2.  โครงการเสริมทักษะการเรียนศิลปะ (Enhance Art and Learning Skill Project) 
 เสนอโดยสาขาวิชาจิตรกรรม งบประมาณ 255,790 บาท 
      3.  โครงการอบรมรวมมือเชิงปฏิบัติการและสรางสรรคผลงานศลิปะกับชุมชนบานตนเปา  

เสนอโดยสาขาวิชาประติมากรรม งบประมาณ 128,980 บาท 
      4.   โครงการศลิปะกับชุมชน แสง-เงาบนโครงสรางไมไผกับกระดาษสา ชุมชนตนเปา 
 เสนอโดยสาขาวิชาสหศาสตรศิลป งบประมาณ 292,200 บาท 
    ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 541,000 บาท ดังนี้ 

1. โครงการละครเชื่อมคน เสนอโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง งบประมาณ 133,100 บาท 
2. โครงการ 3H : Heart Head Hand เสนอโดยสาขาวิชาการออกแบบ งบประมาณ 232,200 บาท 
3. โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมลานนารวมสมัย เสนอโดยสาขาวิชาศิลปะไทย งบประมาณ 175,700 บาท 

ทั้งนี้คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 7/2565 วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2565 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบอนมุตัิในหลักการจำนวน 2 โครงการ ไดแก  

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดวยการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
ทักษะแหงอนาคต  เสนอโดยสาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค งบประมาณ 225,940 บาท 

2. โครงการบริการวิชาการสื่อสรางสรรคภาพถายและเรื่องเลาชุมชนยานเศรษฐกิจสรางสรรคชางมอย 
เสนอโดยสาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค งบประมาณ 167,600 บาท 
สำหรับอีก 8 โครงการยังคงตองปรับแกไข ซึ่งงานนโยบายและแผนฯ จะไดแจงไปยังภาควิชาเพ่ือ

ปรับแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลปตอไป 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป

พิจารณา 
 

4.  เรื่อง พจิารณา 
4.1 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 
 ที่ประชุมมีมติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565  

4.2 การเสนอขอเปดกระบวนวิชาใหม สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย เสนอขอเปดกระบวนวิชาใหม 13 กระบวนวิชา ไดแก วจ.ล. 
111, 211, 222, 291, 312, 313, 324, 326, 331, 354, 363, 373 และ 493 โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2567 ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาว สาขาวิชาศิลปะการแสดงจะบรรจุในโครงสราง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ซึ่งอยูระหวางดำเนินการปรับปรุง ท้ังนี้คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิจิตรศิลป 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบตามที่สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เสนอขอ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

4.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจำป 2566 
 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ไดแจงใหคณะวิจิตรศิลปดำเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจำป 2566 ทั้งนี้หนวยบริหารงานบุคคลคณะวิจิตรศิลปไดตรวจสอบขอมูลการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณผานระบบ CMU-HR แลว มีบุคลากรที่อยูในเกณฑที่ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจำป 2566 จำนวน 11 ราย แตมีคุณสมบัติครบถวนสมควรไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานฯ จำนวน 4 ราย สวนบุคลากรจำนวน 7 รายที่คุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานยอนหลังไมครบ 5 ป (ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนตลุาคม 2564) เนื่องจากลาศึกษาตอ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

4.4 การขอยกเวนคุณสมบัติในการกำหนดคุณสมบัติเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 ตำแหนง 
จาก คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิจิตรศิลปดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำสายวิชาการ ดังน้ี 
 1. ตำแหนงเลขที่ EP220006 ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย อัตรา
เงินเดือน 41,000 บาท คุณสมบัติ ตองเปนผูที่ไดรับคุณวุฒิการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบ 
 2. ตำแหนงเลขที่ EP220009 ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ อัตรา
เงินเดือน 41,000 บาท คุณสมบัติ ตองเปนผูที่ไดรับคุณวุฒิการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล สื่อศิลปะ หรอืสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 3. ตำแหนงเลขท่ี EP220011 ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาสหศาสตรศิลป อัตราเงินเดือน 41,000 
บาท คณุสมบัติ ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาทางดานภาพยนตร (Film) วัฒนธรรมการทัศนา 
(Visual Culture) สหศาสตรศิลป (Multidisciplinary Art) และทัศนศิลป (Visual Art) 
 บัดนี้ทั้ง 3 สาขาวิชามีความประสงคจะขอยกเวนคุณสมบัติในการกำหนดคุณสมบัติเปดรับสมัคร จาก 
คุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ การขอยกเวนคุณสมบัติในการกำหนดคุณสมบัติเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
จาก คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ตำแหนงเลขที่ EP220006 
ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย เนื่องจากสาขาวิชาการออกแบบไดเปดรับสมัคร
บุคคลในคุณวุฒิปริญญาเอกเปนครั้งที่ 10 แลวยังไมมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือก ประกอบกับการ
ขอปรับลดคุณสมบัติในครั้งนี้ สาขาวิชาการออกแบบจะมีเงื่อนไขในการรับสมัครวา ผูสมัครตองเปนผูที่ไดรับคุณวุฒิ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการออกแบบระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยูระหวางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและผานการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวเทานั้น ซึ่งจะไมมีปญหาในเรื่องของการขอลาไปศึกษาตอใน
อนาคต  
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 2. สำหรับตำแหนงเลขท่ี EP220009 ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และ
ตำแหนงเลขที่ EP220011 ตำแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาสหศาสตรศิลป ที่ประชุมยังไมเห็นชอบการขอยกเวน
คุณสมบัติในการกำหนดคุณสมบัติเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จาก คุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิ
ปริญญาโท พ.ศ. 2564 กำหนดใหผูท่ีไดรับการยกเวนคุณสมบัติดังกลาวจะตองไปศึกษาตอระดับปรญิญาเอกภายใน
ระยะเวลา 3 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และกำหนดใหสวนงานรับผิดชอบแสวงหา
แหลงทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยใหสวนงานมีสวนรวมสมทบทุนใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 50 (ขอ 8 ประกาศหลักเกณฑฯ) ในการนี้  คณะวิจิตรศิลปไมมีนโยบายใช
งบประมาณสวนกลางในการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตอ ดังนั้น ท่ีประชุมเห็นวาหากผูที่
ไดรับการคัดเลือกมีความประสงคจะขอลาไปศึกษาตอปริญญาเอก สาขาวิชาฯ จะตองมีความพรอมในการรับผิดชอบ
แสวงหาแหลงทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯ จะตองมีความพรอมสมทบทุนใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 50 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง งบประมาณที่คณะฯ ไดจัดสรรใหกับ
สาขาวิชาฯ เปนงบประมาณเงินรายไดที่มาจากคาธรรมเนียมการศึกษา ดังน้ัน การใชจายงบประมาณควรให
ความสำคัญกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเปนสำคัญ อยางไรก็ตามที่ประชุมเห็นวาควรหารือไปยังมหาวิทยาลัย
ถึงความเปนไปไดในการขออนุโลมยกเวนการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือขออนุโลมสมทบทุนนอยกวา
รอยละ 50 ในกรณีที่ผูท่ีไดรับการคัดเลือกมีความประสงคจะขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย ไดหรือไม เมื่อไดคำตอบจาก
มหาวิทยาลัยแลว จึงใหนำเรื่องดังกลาวเขาหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะอีกครั้งหนึ่ง 

4.5 คำขอตั้งงบประมาณรายจายเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน – ครุภัณฑ 
ตามที่ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแจงแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใหคณะไดดำเนินการวางแผนการดำเนินงานและกำหนด
แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให
สวนงานจัดสงแกมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการประจำสวนงาน น้ัน 

ในการนี้ ภาควิชาไดดำเนินการจัดสงคำขอตั้งงบประมาณรายจายเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 รายการงบลงทุน – ครุภัณฑ มายังงานนโยบายและแผนฯ มีจำนวน 24 รายการ เปนจำนวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,450,690 บาท 

คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวัน
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ไดมีมติใหเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจายเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 งบลงทุน-ครุภัณฑ จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 707,990 บาท  ไดแก 

1. ตูไฟฉายบล็อกสกรีนแบบสำเร็จรูป : สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จำนวน 1 เครื่อง เปนจำนวน
เงิน 210,000 บาท 

2. กลองถายภาพวีดีโอแบบ Full-Frame : สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค จำนวน 1 ตัว เปน
จำนวนเงิน 134,990 บาท  

3. จอภาพระบบสัมผัสขนาด 65 น้ิว : สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ จำนวน 2 ชุด ชุด
ละ 125,000 บาท เปนจำนวนเงิน 250,000 บาท 

4. เครื่องพิมพพล็อคเตอรมัลติฟงชั่น : สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จำนวน 1 เครื่อง เปนจำนวนเงนิ 
113,000 บาท 
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โดยพิจารณาจาก 
1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจายเงินแผนดิน งบลงทุน รายการครุภัณฑ จะตองเปน

รายการที่มีราคาตอหนวย ไมนอยกวา 50,000 บาท   
2. รายการครุภัณฑดงักลาว ควรใชเพ่ือการเรียนการสอน และสามารถใชประโยชนรวมกันได 
3. ตองมีพ้ืนที่การจัดเก็บรายการครภุัณฑดังกลาว สามารถสืบคน และตรวจสอบได 
4. เปนรายการครภุัณฑ ที่ไมเกิดการสญูหายไดงาย 
5. กรณี รายการครุภัณฑท่ีเปนชุด ใหคำนึงถึงความสอดคลอง ความสัมพันธตอการใชงานรวมกัน 

เหตผุลความจำเปน ความคุมคา 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรสิลป

พิจารณา 

4.6 สาขาวิชาการออกแบบ ขอยืนยันการไมปรับเปลี่ยนการใชงานพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเซรามิคของสาขาวิชาการ
ออกแบบไปเพื่อการอื่น 
 ตามที่คณะวิจิตรศิลปไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือตอเติมพ้ืนท่ีหลังอาคารสำนักงาน
คณะวิจิตรศิลป จำนวน 3,500,000 บาท โดยตอเติมโครงสรางเหล็กในอาคารสำนักงานดานหลังบริเวณชั้น 2 
พรอมเชื่อมทางลาดและปรับปรุงพ้ืนท่ีดานลางและโดยรอบใหเหมาะสม เพ่ือใชสำหรับการเรยีนการสอนภาควิชา
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตอมาสาขาวิชาการออกแบบไดมีหนังสือแจงวาแบบตอเติมพ้ืนที่หลังอาคาร
สำนักงานมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเซรามิคไปเพื่อการอ่ืนดวย สาขาวิชาฯ จึงไดสอบถามและทักทวง
ตอรองคณบดีฝายบริหาร (ในขณะนั้น) และสาขาวิชาฯ ไดมีหนังสือขอยืนยันไมปรับเปลี่ยนการใชงานพ้ืนที่
หองปฏิบัติการเซรามิคของสาขาวิชาการออกแบบไปเพ่ือการอ่ืน อันเนื่องมาจากการบริหารงานหรือการสื่อสารที่
ผิดพลาดใดๆ ก็ตาม  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบไมใชพื้นท่ีหองปฏิบัติการเซรามิคของสาขาวิชาการออกแบบไปเพื่อการอ่ืน ทั้งนี้
ในสวนของงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือตอเติมพ้ืนที่หลังอาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป จำนวน 
3,500,000 บาท จะไดมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

4.7 ขอมูลเปาหมายการรับนักศึกษาและนักศึกษาจริงในระบบ CMU e-Planning 
ตามที่กองแผนงาน แจงใหสวนงานจัดทำขอมูลเปาหมายการรับนักศึกษาและนักศึกษาจริงในระบบ 

CMU e-Planning เพื่อมหาวิทยาลัยจะใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 และใชขอมลูเปาหมายนักศึกษาของแตละสวนงานประกอบการคำนวณคาครุภัณฑการศึกษา คาวัสดุ
การศึกษา รวมถึงการจัดทำขอมูลนักศึกษาในเอกสารชี้แจงงบประมาณ (ขาว-คาดแดง) ใหกับสำนักงบประมาณ 
รวมทั้งเปนขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษาเพ่ือรายงานใหกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สำนักทะเบียนและประมวลผลเปนกรอบในการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยตอไป น้ัน 

งานนโยบายและแผนฯ ไดตรวจสอบขอมูลจำนวนนักศึกษาจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล
จำนวนรับนักศึกษาตามแผนที่ระบุใน มคอ.2 และจำนวนรับนักศึกษาตามประกาศของแตละสาขาวิชา ประจำป
การศึกษา 2566 เสนอตอคณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
7/2565 วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการดานแผนฯ เห็นชอบขอมูลเปาหมายการรับนักศึกษา 
และนักศึกษาจรงิในระบบ CMU e-Planning จึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลปพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรสิลป
พิจารณา 
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5.  เรื่อง อื่นๆ 
5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (CMU e-document) และระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกสกลาง (CMU e-meeting) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Document) โดยมีนโยบายในการใช
งานระบบ CMU e-Document โดยเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน
เอกสารของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช
ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนมีฐานขอมูลสะดวกในการสืบคน และเพ่ือใหสอดคลองกับระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Meeting) เพื่อใหเปนระบบ
กลางของมหาวิทยาลัยที่ทุกสวนงาน/หนวยงานและทุกการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสวนงานสามารถใชประโยชนระบบดังกลาวรวมกันได ซึ่งปจจุบันระบบ CMU e-Meeting 
ดังกลาวไดพัฒนาเสรจ็เรียบรอยและพรอมใชงานแลว 

ในการน้ี เพื่อใหการใชงานระบบ CMU e-Document และระบบ CMU e-Meeting ดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอความรวมมือผูบรหิาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะวิจิตรศิลป เขาใชงานระบบดังกลาวโดย
ทั่วกัน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
 
 

 (นางสาวสุลาลักษณ ขาวผอง) 
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป 

 
 
 

 - ทราบ 
 - แจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดำเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุกร ีเกษรเกศรา) 
คณบดคีณะวิจิตรศิลป 


