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       บันทึกขอความ 
 
สวนงาน  สํานักงานคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร. 44811 
ท่ี   อว 8393(12).1/ 164      วันท่ี    27  ธันวาคม 2565 
เร่ือง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 11/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 
 
เรียน    คณบดี 
 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 11/2565 วันพุธที่ 14 
ธันวาคม 2565 ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงสรุปมติการประชุมดังกลาวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 
1. เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
1 .1  ข อ บังคับมหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม ว าด วยการกําหนดตํ าแหน งและการแต ง ต้ั งพ นักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2565 

ที่ประชุมรับทราบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 

 
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2565 

 
1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการใหขาราชการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
พ.ศ.2565 

ประชุมรับทราบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการใหขาราชการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 
1.4 มาตรการในการคัดกรองคนตางดาว (การรับเขาและการตอวีซา) 

ประธานแจงที่ประชุมทราบ ดวยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม (ตม.เชียงใหม) ไดเชิญ
ผูปฏิบัติงานของคณะ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับชาวตางดาว เขารวมประชุมซักซอมความเขาใจและกําหนด
มาตรการในการคัดกรองคนตางดาว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  

เน่ืองจากปจจุบันปรากฎวามีการจับกุมดําเนินคดีอาญากับคนตางดาวที่ ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว โดยการอยูในราชอาณาจักรไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาต             
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ซึ่งคนตางดาวน้ันอาจจะเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสขุหรอืความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 

ดังน้ัน เพื่อใหคนตางดาวขออยูในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายอาศัยอํานาจตามมาตรา 34 และ
มาตรา 35 แหงพรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พนักงานเจาหนาที่จึงกําหนดเงื่อนไขใหคนตางดาวตองศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตองมีการศึกษาอยางแทจริงตามหลักสูตรที่สถานศึกษาน้ันกําหนด หามมิให
กระทําผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่บังคับใชในราชอาณาจักร และตองไมมีพฤติการณหรือลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และใหหนวยงานกํากับดูแลใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคน้ันอยางแทจริง และมีการแจงที่พักอาศัยอยางถูกตองในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
 ในการน้ี หนวยวิเทศสัมพันธจะไดแจงไปยังภาควิชา งานบริการการศึกษาฯ และงานบริหารงานทั่วไป 
และช้ีแจงถึงนักศึกษาและอาจารยชาวตางประเทศทุกคนตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.5 ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน นายอภิรักษ เจียรพินิจนันท 

ตามที่ นายอภิรักษ เจียรพินิจนันท พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชา
จิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป ไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 
ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาศึกษาเต็มเวลา บัดน้ี นายอภิรักษ เจียรพินิจนันท 
ประสงคขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ณ สาขาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป คณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ทั้งน้ีการศึกษาตออยูในชวงดําเนินการทําวิทยานิพนธและรอการจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการศิลปนิพนธตามเงือ่นไขการจบการศึกษาของสถาบันซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในอีก 1 ภาคการศึกษา 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
2.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2565 
 ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 10/2565 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ท้ังน้ี ในสวนของรายงานการประชุมวาระที่ 4.5 คําขอต้ังงบประมาณรายจาย
เงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ เห็นควรใหงานนโยบายและแผนฯ 
บันทึกเปนฐานขอมูลการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแตละรายการ เพื่อพิจารณาการจัดอันดับในการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินในปตอๆ ไป 
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3.  เร่ือง สืบเน่ือง 
3.1 ขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามยุทธศาสตร 
คณะวิจิตรศิลป ประจําปงบประมาณ 2566 

ตามที่คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป คราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 ไดเห็นชอบขอเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามยุทธศาสตร คณะวิจิตรศิลป ประจําปงบประมาณ 2566 จํานวน 2 โครงการ โดยอีก 8 โครงการ
ยังคงตองปรับแกไข ซึ่ งงานนโยบายและแผนฯ ไดแจงภาควิชาฯ ปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการดานแผนและงบประมาณคณะวิจิตรศิลป แลวน้ัน 

ในการน้ี ภาควิชาฯ ไดจัดสงขอเสนอโครงการที่ แก ไขแลว จํานวน 8 โครงการ ซึ่ งที่ประชุม
คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณ คณะวิจิตรศิลป คราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2565 มีมติเห็นชอบทั้ง 8 โครงการ สรุปรวมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมด 10 โครงการ เปน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,945,870 บาท  ดังน้ี 

ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
1. สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดวยการบรรยาย

พิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับทักษะแหงอนาคต งบประมาณ 225,940 บาท 
2. สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค โครงการบริการวิชาการสื่อสรางสรรคภาพถายและเรื่องเลาชุมชน

ยานเศรษฐกิจสรางสรรคชางมอย งบประมาณ 167,600 บาท 
3. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ โครงการสัมมนาวาดวยสื่อ ศิลปะ และศิลปะการออกแบบ

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 งบประมาณ 394,500 บาท  
ภาควิชาทัศนศิลป 
1. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ โครงการ 2023 Printmaking Art Workshop งบประมาณ 182,500 บาท 
2. สาขาวิชาจิตรกรรม โครงการเสริมทักษะศิลปะกับพื้นที่ชุมชน กายมนุษย และศิลปะสื่อความผู

บกพรองทางโสต งบประมาณ 144,600 บาท  
3. สาขาวิชาประติมากรรม โครงการอบรมความรวมมือเชิงปฏิบัติการและสรางสรรคผลงานศิลปะกับ

ชุมชนบานตนเปา อาเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 108,980 บาท  
4. สาขาวิชาสหศาสตรศิลป โครงการศิลปะกับชุมชน แสง-เงา บนโครงสรางไมไผกับกระดาษสา     

ชุมชนตนเปา งบประมาณ 180,750 บาท 
ภาควิชาศิลปะไทย 
1. สาขาวิชาศิลปะการแสดง โครงการละครเช่ือมคน งบประมาณ 133,100 บาท 
2. สาขาวิชาการออกแบบ โครงการ 3H: Heart Head Hand งบประมาณ 232,200 บาท  
3. สาขาวิชาศิลปะไทย โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมลานนารวมสมัย งบประมาณ 175,700 บาท 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลปพิจารณา 
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4.  เร่ือง พิจารณา 
4.1 ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ในราย นายบัณฑิต สุริยะมงคล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุ นายบัณฑิต สุริยะมงคล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงาน 
คณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 บัดน้ี คณะวิจิตรศิลปไดประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ครั้งสุดทาย (ระหวางวันที่ 4 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566) เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แลว  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกลาว  
 
4.2 ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว นส.ศศิตาภรณ อิสระภาพ 
 ตามที่คณะวิจิตรศิลป ไดมีคําสั่งบรรจุ นางสาวศศิตาภรณ อิสระภาพ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว
(พนักงานสวนงาน) โดยใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป คณะวิจิตร
ศิลป ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บัดน้ี คณะวิจิตรศิลปไดประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565) เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2565 แลว  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกลาว  
 
4.3 คําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยแจงใหสวนงานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจาย เงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยใหประมาณการรายไดประเภทตางๆ อยางสมเหตุสมผลโดยพิจารณารายรับจริง
ของปที่ผานมาประกอบ น้ัน  

ในการน้ี คณะวิจิตรศิลป ไดประมาณการรายรับในปงบประมาณ พ.ศ.2567 จากรายไดประเภท
คาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากการบริการวิชาการ และรายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ และพิจารณารายรับ
จริงของปที่ผานมาประกอบ โดยประมาณการรายรับเปนจํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 37,374,469 บาท และ
ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามยอดประมาณการรายรับ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
37,374,469 บาท แบงตามแผนงานดังตอไปน้ี 
 ก. แผนงานการเรียนการสอน       26,384,119  บาท 
 ข. แผนงานวิจัย           2,242,468  บาท 
 ค. แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม        200,000  บาท 

ง. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม          586,448  บาท 
 จ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ         1,344,280  บาท 
 ฉ. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย         6,617,154  บาท 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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4.4 การสรรหาหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป  
 ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่  2832/2565 ลงวันที่  19 กันยายน 2565 อนุญาตให            
รองศาสตราจารย  ดร.สุกรี  เกษรเกศรา ลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป  และแตง ต้ัง               
รองศาสตราจารยพดุงศักด์ิ คชสําโรง ใหรักษาการแทนหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 
2565 เปนตนไป น้ัน 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา หัวหนาสานักวิชา หรือหัวหนา
กลุมสาขาวิชา พ.ศ. 2561 “ขอ 6 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย... 6.2 ผูแทน
คณะกรรมการบริหารประจําสวนงานของสวนงานที่มีการสรรหาหัวหนาภาควิชา ที่มิไดปฏิบัติงานอยูในภาควิชา
น้ัน จํานวน 2 คน”และ “7.1 ใหทีป่ระชุมของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานประชุมคัดเลือกผูแทนเพื่อ
เปนกรรมการสรรหาตามขอ 6.2” 

ที่ประชุม มีมติคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ที่มิไดปฏิบัติงานอยูใน
ภาควิชาทัศนศิลป เพื่อเปนกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป 2 ทาน ไดแก รองคณบดีฝายยุทธศาสตร 
นโยบายและแผน และรองคณบดีฝายบริหาร 

 
4.5 การสรรหาหัวหนาภาควิชาศิลปะไทย 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 586/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงต้ัง
รองศาสตราจารยคนธาภรณ เมียรแมน ใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาศิลปะไทย ต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2562 
เปนตนไป น้ัน บัดน้ีใกลจะครบวาระการดํารงตําแหนงแลว 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักวิชา หรือหัวหนา
กลุมสาขาวิชา พ.ศ. 2561“ขอ 5 กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาภาควิชา ไมนอยกวา 120 วัน 
ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชา...”“ขอ 6 ใหอธิการบดีแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย... 6.2 ผูแทนคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานของสวนงานที่มีการสรร
หาหัวหนาภาควิชา ที่มิไดปฏิบัติงานอยูในภาควิชาน้ัน จํานวน 2 คน” และ “7.1 ใหที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารประจําสวนงานประชุมคัดเลือกผูแทนเพื่อเปนกรรมการสรรหาตามขอ 6.2” 

ที่ประชุม มีมติคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ที่มิไดปฏิบัติงานอยูใน
ภาควิชาศิลปะไทย เพื่อเปนกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาศิลปะไทย 2 ทาน ไดแก รองคณบดีฝายวิชาการ 
และผูชวยคณบดีฝายหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
4.6 สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขอใชพ้ืนท่ีอาคารหอศิลปวัฒนธรรมสําหรับการเรียนการสอน 
 ดวย สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีความประสงคขอใชพื้นที่อาคารหอศิลปวัฒนธรรมฝงทิศ
เหนือทั้งหมด จํานวน 6 หอง (หองหมายเลข 1 – 6) สําหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาสื่อศิลปะฯ 

คณะกรรมการพื้นที่คณะวิจิตรศิลป คราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 
2565 ไดพิจารณาแลว เห็นวา พื้นที่ที่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อขอใชน้ัน เปนพื้นที่ที่จัดสรรไว
สําหรับการหารายไดจากการใหเชาพื้นที่ ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกําหนด
ประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 01/2563 (อัตราคาบํารุง
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อาคารสํานักงาน อาคารโรงละคร หองประชุม หองจัดแสดงนิทรรศการ หองแสดงงาน พื้นที่ตอเน่ืองนอกอาคาร
และคาบริการอื่นๆ ของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

ดังน้ัน คณะกรรมการพื้นที่คณะวิจิตรศิลป จึงมีมติเห็นควรใหสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
เชาพื้นที่ โดยมีรายจายคาเชา และคาไฟฟา ตามประกาศฯ โดยใหหอศิลปวัฒนธรรมจัดทําเอกสารรายละเอียด
เพื่อแจงสาขาวิชาสื่อศิลปะฯ ตามข้ันตอนตอไป 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพื้นที่พิจารณา คือ คิดคาเชาพื้นที่ และคา
ไฟฟาตามมิเตอรที่วัดไดตามการใชงานจริง โดยคาเชาพื้นที่น้ัน คณะอาจพิจารณาลดคาใชจายไดตามความ
เหมาะสม (ตามประกาศฯ ขอ 10.) อยางไรก็ตาม หากภายหลังมีผูเชารายอื่นขอเชาพื้นที่ดังกลาวโดยสามารถ
ชําระคาเชาราคาเต็ม เห็นควรสงวนสิทธ์ิพิจารณาพื้นที่ใหกับผูเชารายน้ัน ดังน้ัน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ จะตองไมปรับปรุงกอสรางหรือติดต้ังวัสดุอุปกรณที่เปนการถาวรในพื้นที่ที่ใหเชา เพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายของพื้นที่ที่ใหเชา 

 
4.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอใชพ้ืนท่ีหองหนาโรงละครหอศิลปวัฒนธรรมสําหรับการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงคขอใชพื้นที่หองเอนกประสงคดานหนาโรงละครหอศิลปวัฒนธรรม 
โดยขอเจาหนาที่หอศิลปวัฒนธรรม เปนผูเปด-ปดหองดังกลาว ทุกวันจันทรและวันพฤหสับดี เวลา 08.00 – 17.00 
น. ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2565 สําหรับการเรียนการสอนวิชาเปยโนพื้นฐาน โดยมีอาจารยกฤษฎ์ิ เลกะกุล เปน
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง ไดมีการขออนุมัติใชหองเอนกประสงคดังกลาวเพื่อใชสําหรับการเรียนการ
สอนบางรายวิชา ต้ังแตปการศึกษา 2562 ซึ่งคณะวิจิตรศิลปไดอนุมัติใหใชพื้นที่โดยไมเก็บคาเชาสถานที่ แตเก็บ
คาไฟฟาตามการใชงานจริง โดยการเปด-ปดหองดังกลาว เจาหนาที่ของหอศิลปวัฒนธรรมเปนผูดําเนินการตาม
กําหนดตามตารางสอน 

คณะกรรมการพื้นที่คณะวิจิตรศิลป คราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เห็นชอบใหสาขาวิชาศิลปะการแสดงใชหองเอนกประสงค ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามตารางสอนที่สาขาวิชาฯ 
แจง คือ ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น.  โดยไมเก็บคาเชาพื้นที่ แตเก็บคาไฟฟาตาม
มิเตอรที่วัดไดตามการใชงานจริง ทั้งน้ี ใหเจาหนาที่หอศิลปวัฒนธรรมเปนผูเปด-ปดหองตามตารางสอน อยางไรก็
ตาม หากมีผูเชารายอื่นขอใชหองเอนกประสงคในวันที่สาขาวิชาฯ ใชหอง หอศิลปวัฒนธรรมสามารถขอสงวนสิทธ์ิ
เพื่อใหบริการพื้นที่แกผูเชารายอื่น โดยหอศิลปวัฒนธรรมตองแจงใหสาขาวิชาฯ ทราบลวงหนา 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพื้นที่พิจารณา 
 

5.  เร่ือง อ่ืนๆ 
5.1 โครงการ “การถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะวิจิตรสิลปจากนโยบายสูการปฏิบัติ และการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 
 ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ “การถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะวิจิตรศิลป จากนโยบายสูการปฏิบัติ 
และการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 
09.00- 20.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรทเชียงใหม  
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5.2 กําหนดการประชุมกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ประจําป พ.ศ. 2566 
 ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดการประชุมกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลปประจําป พ.ศ. 2566
กําหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีสัปดาหที่สองของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  
5.3 นโยบายการประกันสุขภาพกลุม สําหรับกลุมท่ี 2 สมาชิกสวนงานสมทบ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยได
ดําเนินการคัดเลือกบริษัทประกันเพื่อพิจารณาการจัดทําประกันสุขภาพแบบกลุมสําหรับบุคลากรและครอบครัว
ของบุคลากร โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับการคัดเลือกใหดูแลการประกันสุขภาพ
บุคลากร โดยมหาวิทยาลัยไดแบงกลุมผูเอาประกัน ออกเปน 4 กลุม โดยกลุมที่ 2 ไดแก สมาชิกสวนงานสมทบ 
ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวและบุคลากรประเภทอื่นๆ น้ัน หากสวนงานมี
ความประสงคจะทําประกันกลุมใหแกบุคลากร สวนงานจะตองสมทบคาเบี้ยประกัน โดยจะตองสงรายช่ือ
บุคลากรใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรหารือความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยถึงแหลงงบประมาณที่สามารถใช
สมทบคาเบี้ยประกันที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
 
 

(นางสาวสลุาลักษณ ขาวผอง) 
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป 

 
 
 

 - ทราบ 
 - แจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา) 
คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
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