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       บันทึกขอความ 
 
สวนงาน  สํานักงานคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร. 44811 
ท่ี   อว 8393(12).1/  16       วันท่ี   27 กุมภาพันธ 2566 
เร่ือง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 
 
เรียน    คณบดี 
 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กุมภาพันธ 2566 ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงสรุปมติการประชุมดังกลาวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 
1. เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ไมมี 
 
2.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป คร้ังท่ี 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 2/2566 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2566 ทั้งน้ี ขอใหแกไขรายละเอียดบางสวน ดังน้ี 
 1. วาระท่ี 1.4 ผลการหารือแนวทางการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการขอรับทุน
จากมหาวิทยาลัยในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
      ใหแกไขหนาที่ 4 ยอหนาแรก ดังน้ี 

เดิม “ท่ีประชุมรับทราบ และยืนยันวาคณะวิจิตรศิลปไมมีนโยบายในการนํา
งบประมาณสวนกลางไปใชในการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตอ 
ดังน้ัน จึงเห็นควรใหรับสมัครบุคคลในคุณวุฒิปริญญาเอก แตหากสาขาวิชาจะขอยกเวน
คุณสมบัติฯ ผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะตองเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและผานการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวเทาน้ัน เพื่อปองกันปญหาในเรื่องของ
การขอลาไปศึกษาตอ ในอนาคต”  
         แกไขเปน “ท่ีประชุมรับทราบ และยืนยันวาคณะวิจิตรศิลปไมมีนโยบายในการนํา
งบประมาณสวนกลางไปใชในการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตอ 
ดังน้ัน จึงเห็นควรใหรับสมัครบุคคลในคุณวุฒิปริญญาเอก แตหากสาขาวิชาจะขอยกเวน
คุณสมบัติฯ ผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะตองเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและผานการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวเทาน้ัน เพื่อปองกันปญหาในเรื่องของ
การขอรับทุนไปศึกษาตอ ในอนาคต” 

2. วาระท่ี 4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเสนอคัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2565 
ใหเพิ่มเติมรายละเอียดดังน้ี 

“ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งน้ี สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเสนอคัดเลือกเปนศิลปน
แหงชาติ พุทธศักราช 2566 เห็นควรเสนอช่ือ ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎร
จําเริญสุข” 
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3.  เร่ือง สืบเน่ือง 
 ไมมี 
 
4.  เร่ือง พิจารณา 
4.1 คําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพ่ิมเติมระหวางป) 
 ตามบันทึกที่ อว 8392(5)/50 วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม แจงใหสวนงานที่
ประสงคขอต้ังงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ใหดําเนินการ
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณดังกลาวโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะวิจิตรศิลป 
และจัดสงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทั้งน้ี การต้ังงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ควรเปนรายการมีความจําเปนอยางย่ิง สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เชน การต้ังงบประมาณคาครุภัณฑเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งกอสราง 
กรณีคาที่ดินสิ่งกอสรางตองมีแบบรูปรายการที่ผานการตรวจสอบของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  
สําหรับสิ่งกอสรางใหมที่มีความจําเปนกอสรางตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการใชที่ดินของ
มหาวิทยาลัยกอน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหต้ังงบประมาณไดไมเกินจํานวน รอยละ 30 ของงบประมาณที่
คงเหลืออยู (สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563) 

งานนโยบายและแผนฯ ไดคํานวณวงเงินที่คณะฯ สามารถต้ังงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปได โดยได
คํานวณจากงบประมาณคงเหลือเมื่อป 2565 และรายรับจริงของป 2565 พบวาคณะฯ มีวงเงินที่สามารถต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติมระหวางปไดจํานวน 2,365,757.74 บาท และมีหนวยงานเสนอขอต้ังงบประมาณรายจาย
เงินรายได ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ิมเติมระหวางป รวมเปนเงิน 2,342,500.00 บาท รายละเอียด
ดังน้ี 

หนวยงาน วงเงินท่ีสามารถต้ังงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

เพ่ิมเติมระหวางป ได 

คําขอต้ังงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  

เพ่ิมเติมระหวางป 
1. สวนกลางคณะวิจิตรศิลป 1,921,030.94  1,904,490.00 
2. ภาควิชาทัศนศิลป 344,345.49 338,010.00 
3. ภาควิชาศิลปะไทย - - 
4. ภาควิชาสื่อศิลปะฯ 100,381.31 100,000.00 
5. สํานักวิชาการบัณฑิต - - 

รวม 2,365,757.74 2,342,500.00 
หมายเหตุ : ภาควิชาศิลปะไทย และสํานักวิชาการบัณฑิต มีรายรับนอยกวารายจาย จึงไมสามารถต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติมระหวางปได 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2566  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2566 มีมติใหเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2566 
(เพิ่มเติม)  ตามเอกสารแนบ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป
พิจารณา 
 



3 

4.2 การขอแกไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 109115 ชีวิตกับสุนทรียะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2565 
 ดวยผูชวยศาสตราจารยพดุงศักด์ิ คชสําโรง ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา 109115 ชีวิตกับสุนทรียะ ตอน 
001 ซึ่งเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 ประสงคขอแกไขอักษรลําดับข้ันของ นายกิตติภูมิ ขุน
ณรงค รหัสนักศึกษา 620410005 จากอักษรลําดับข้ัน F เปนอักษรลําดับข้ัน D+ เน่ืองจากนักศึกษาไดติดตอ
สอบถามผานระบบ MS Teams และไดย่ืนคํารองผานคณะสอบถามเกี่ยวกับคะแนนและผลการเรียน อาจารย
ผูสอนจึงไดตรวจสอบและแจงกลับไปยังนักศึกษาวาไดคะแนนรวม 25 คะแนน ไดอักษรลําดับข้ัน F หลังจากน้ัน
นักศึกษาจึงไดแจงใหทราบอีกครั้งวานักศึกษานาจะกรอกรหัสนักศึกษาผิดพลาดหรือกรอกไม ชัดเจนใน
กระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่องคอมพิวเตอร อาจารยผูสอนจึงไดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง พบวามี
นักศึกษา 1 รายที่ฝนรหัสนักศึกษาในกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยคอมพิวเตอรผิด และไดคะแนนสอบปลายภาค 
17 คะแนน โดยทีอ่าจารยผูสอนไมทราบวาเปนของใคร ประกอบกับอาจารยผูสอนก็ไมไดตรวจสอบและพิจารณา
ใหถ่ีถวนกอนที่จะทําการวัดและและประเมินผลต้ังแตแรก ดังน้ันเพื่อใหนักศึกษาไดรับผลการศึกษาที่ถูกตองตรง
ความเปนจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงแกไขอักษรลําดับข้ันของนายกิตติภูมิ ขุนณรงค รหัสนักศึกษา 620410005 
จากอักษรลําดับข้ัน F เปนอักษรลําดับข้ัน D+ โดยกระบวนวิชาดังกลาวอาจารยผูสอนไดกําหนดเกณฑการวัดและ
ประเมินผลดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน   
1. คะแนนรายงาน      40 คะแนน 
2. คะแนนเก็บระหวางภาค     30 คะแนน 
3. คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม                  100  คะแนน 
 
  คะแนนนักศึกษา :  นายกิตติภูมิ ขุนณรงค 
 

เกณฑการวัดและประเมินผล คะแนน (100) คะแนนเดิม คะแนนใหม 
1. คะแนนรายงาน 40 25 25 
2. คะแนนเก็บระหวางภาค 30 0 0 
3. คะแนนสอบปลายภาค 30 0 17 

               รวม 100 25 42 
อักษรลําดับข้ัน  F   

(ผิด) 
D+ 
(ถูก) 

 
 เกณฑการใหอักษรลําดับขั้น 
  90-100 =  A  80-89 =  B+  70-79 =  B   60-69 =  C+ 
  50-59 =  C  40-49 =  D+  30-39 =  D  0-29 =  F
  
 ทั้งน้ี การขอเปลี่ยนแปลงแกไขคาลําดับข้ันของกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิจิตรศิลป โดยวิธีแจงเวียน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว  
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแกไขอักษรลําดับข้ันกระบวนวิชา 109115    
ชีวิตกับสุนทรียะ ตอน 001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 ของนักศึกษานายกิตติภูมิ ขุนณรงค รหัส
ประจําตัว 620410005 จากอักษรลําดับข้ัน F เปนอักษรลําดับข้ัน D+ และใหดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการใหลําดับข้ันของนักศึกษา ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 
 
5.  เร่ือง อ่ืนๆ 
 ไมมี  

 
 

(นางสาวสลุาลักษณ ขาวผอง) 
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป 

 
 

 - ทราบ 
 - แจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา) 
คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
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เอกสารแนบ 
 
 

       รายละเอียดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย (วงเงินขอต้ัง) 
 

ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ิมเติม  
 

สวนงาน : ภาควิชา 

    แผนงานการเรียนการสอน   438,010 บาท 

    งานจัดการศึกษาสาขาวิจิตรศิลป     438,010 บาท 

    กองทุนสินทรัพยถาวร 438,010 บาท 

    งบลงทุน คาครุภัณฑ           438,010 บาท 

    ครุภัณฑวงเงินไมเกิน 1,000,000.- บาท จํานวน 6 รายการ  

     ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ  

        สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค  

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัตัดตอและกราฟฟก  จํานวน 1 รายการ 50,000 บาท 

        สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  

2. ชุดเครื่องเสียงหองเรียน จํานวน 1  ชุด 50,000 บาท 

     ภาควิชาทัศนศิลป  

3. ตูโรยยางสน ขนาด 90*150*180 ซม. จํานวน 1 ตู 78,110 บาท 

4. กลองถายภาพน่ิง จํานวน 1 ตัว 59,900 บาท 

5. จอมอนิเตอรชนิด QLED ขนาด 55 น้ิว จํานวน 2 ชุด 110,000 บาท 

6. เครื่องฉายโปรเจคเตอร  จํานวน 1  เครื่อง 90,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย (วงเงินขอต้ัง) 
 

ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ิมเติม  
 

สวนงาน : คณะวิจิตรศิลป 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย     1,904,490 บาท 

งานบริหารท่ัวไป     1,904,490 บาท 

 กองทุนทั่วไป         341,500 บาท 

 งบดําเนินงาน  คาใชสอย            341,500 บาท 

1. จางเหมาทําผนังบรเิวณดานหลงัฐานพระพิฆเนศ 38,000 บาท 

2. จางเหมาทําบอรดประชาสัมพันธบรเิวณทางข้ึนบันได ช้ัน 1 35,000 บาท 

3. จางเหมาตัดแตงตนไมบรเิวณคณะวิจิตรศิลป 163,500 บาท 

4. งานทาสีอาคารโรงประลองและอาคารประติมากรรม 70,000 บาท 

5. งานทําปายบอกทางภายในอาคารเรียนและสํานักงาน 35,000 บาท 

 กองทุนสินทรพัยถาวร 1,562,990 บาท 

 งบลงทุน           1,562,990 บาท 

 คาครุภัณฑ              192,990 บาท 

  ครุภัณฑวงเงินไมเกิน 1,000,000.- บาท จํานวน 3 รายการ  

1. Smart TV ขนาด 65 น้ิว 55,000 บาท 

2. รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 50,400 บาท 

3. ชุดกลองจําลองภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว 87,590 บาท 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง             1,370,000 บาท 

 สิ่งกอสรางวงเงินไมเกิน 10,000,000.- บาท จํานวน 7 รายการ               1,370,000 บาท 

1. คาจางผูควบคุมงานกอสรางโครงการปรบัปรุงซอมแซม 
หลงัคาหอศิลปวัฒนธรรม 

315,000 บาท 

2. คาจางเหมาสรางโรงจอดรถจักรยานยนตของนักศึกษา 160,000 บาท 

3. ปรับปรงุหองนํ้า ชาย-หญิง ช้ัน 1 อาคารประติมากรรม 230,000 บาท 

4. งานปรบัปรุงหองนํ้า ชาย-หญิง หอศิลปวัฒนธรรม 55,000 บาท 

5. งานปรบัปรุงตอเติมหองทํางานหนวยงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

300,000 บาท 

6. งานปรบัปรุงหลงัคาทางเดินดานหนาอาคารประติมากรรม 210,000 บาท 

7. งานปรบัปรุงลานกรวดโถงกลางช้ัน 1 อาคารเรียนและสํานักงาน 100,000 บาท 
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