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       บันทึกขอความ 
 
สวนงาน  สํานักงานคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร. 44811 
ท่ี   อว 8393(12).1/  12       วันท่ี  21  กุมภาพันธ 2566 
เร่ือง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566 
 
เรียน    คณบดี 
 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 
กุมภาพันธ 2566 ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงสรุปมติการประชุมดังกลาวมาเพื่อโปรดทราบ ดังน้ี 

 
1. เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 กําหนดการงานแถลงขาวโครงการเทศกาลวิจิตรศิลป (FOFA ART FESTIVAL) ประจําป 2566 
 ดวยคณะวิจิตรศิลปกําหนดใหมีงานแถลงขาวโครงการเทศกาลวิจิตรศิลปประจําป 2566 ข้ึน ในวันศุกรที่ 
17 กุมภาพันธ 2566 ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยกรรณ เกตุเวช อาจารยประจําภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ ผูรบัผิดชอบโครงการ ไดแจงกําหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมใหกับคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะวิจิตรศิลปทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
1.2 คําสั่งแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคณะวิจิตรศิลป 
 ตามที่คณะวิจิตรศิลปไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป 
หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหนางานการเงินการคลังและพัสดุ น้ัน บัดน้ีมีผู
ที่ไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป และหัวหนางานนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 355/2566 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือน เลขที่ E220015 สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป ซึ่ง นางสาวจตุพร 
เรืองฤทธ์ิ ครองอยู ไปต้ังจายที่สังกัดสํานักงานคณะวิจิตรศิลป และแตงต้ังนางสาวจตุพร เรืองฤทธ์ิ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณะวิจิตรศิลป ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหาร
ทั่วไป 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ 356/2566 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 แตงต้ัง นางสาววรษา สี
สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณะวิจิตรศิลป ใหดํารงตําแหนงหัวหนา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ท่ีประชุมรับทราบ ทั้งน้ีในสวนของนางสาวจตุพร เรืองฤทธ์ิ ซึ่งไดตัดโอนตําแหนง จากสังกัดภาควิชาสื่อ
ศิลปะและการออกแบบสื่อ ไปต้ังจายที่สังกัดสํานักงานคณะวิจิตรศิลป น้ัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหงานนโยบาย
และแผนฯ วางแผนอัตรากําลังเพื่อคืนอัตรากาํลังใหกับภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสือ่ตอไป ในระหวางน้ีใน
สวนของภาระงานที่มอบหมายใหกบันางสาวจตุพร เรืองฤทธ์ิ นอกจากการมอบหมายภาระงานประจําแลว เห็น
ควรใหมอบหมายภาระงานพิเศษอื่นๆ ไดแก ภาระงานเดิมที่ปฏิบัติเมื่อครั้งสังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ ไปพลางกอน  
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1.3 การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใกลครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2565 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 27 กันยายน 2565  ทําใหมีหลักสูตรที่จะตองจัดทําเอกสารการจัดทําหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาวในรูปแบบใหม ดังน้ี 

1. หลักสูตรที่มีผลบังคับใชในปการศึกษา 2567 
1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

     2. หลักสูตรที่มีผลบังคับใชในปการศึกษา 2568 
             1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
 คณะฯ ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดอบรมการจัดทําหลักสูตรในรูปแบบใหม 
(เกณฑฯ 65) ดังน้ี 

1. วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2566 ชวงบาย  
    จัดอบรมใหกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
2. วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2566 ชวงเชา จัดอบรมใหกับสาขาวิชาจิตรกรรม 

ดังน้ัน จึงขอความรวมมืออาจารยและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เขารวมการอบรม และเมื่ออบรมแลวขอใหเรง
ดําเนินการใหทันตามกรอบระยะเวลาการปรับปรุง 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.4 ผลการหารือแนวทางการสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลยั กรณีการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยใน
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ. 2564 ขอ 8 กําหนดวา “ใหสวน
งานรับผิดชอบแสวงหาแหลงทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยใหสวนงานมีสวนรวมสมทบทุน
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50” และมหาวิทยาลัยไดแจงใหสวนงานไดเตรียมการสนับสนุน
การศึกษาของบุคลากรในสังกัดที่ ไดรับการบรรจุตามหลักเกณฑดังกลาว และไดรับทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม น้ัน 
 สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสือ่ และสาขาวิชาสหศาสตรศิลป ไดมีหนังสือมายังคณะฯ 
เพื่อขอยกเวนคุณสมบัติในการกําหนดคุณสมบัติเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ซึ่งที่ประชุมยังไมเห็นชอบการขอยกเวน
คุณสมบัติฯ เน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ. 2564 กําหนดใหผูที่ไดรับการ
ยกเวนคุณสมบัติดังกลาวจะตองไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันที่ไดรับการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย และกําหนดใหสวนงานรับผิดชอบแสวงหาแหลงทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจาก
มหาวิทยาลัยใหสวนงานมีสวนรวมสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 50 (ขอ 8 ประกาศ
หลักเกณฑฯ) ซึ่งคณะวิจิตรศิลปไมมีนโยบายในการนํางบประมาณสวนกลางไปใชในการสมทบทุนใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตอ ดังน้ัน ที่ประชุมเห็นวาหากผูที่ไดรับการคัดเลือกมีความประสงคจะขอลาไปศึกษาตอ
ปริญญาเอก สาขาวิชาฯ จะตองมีความพรอมในการรับผิดชอบแสวงหาแหลงทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจาก
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯ จะตองมีความพรอมสมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 50 ตาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยฯ อน่ึง งบประมาณที่คณะฯ ไดจัดสรรใหกับสาขาวิชาฯ เปนงบประมาณเงินรายไดที่มาจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา ดังน้ัน การใชจายงบประมาณควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเปนสําคัญ 
นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็นวาคณะฯ ควรหารือไปยังมหาวิทยาลัยถึงความเปนไปไดในการขออนุโลมยกเวนการสมทบทุน
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือขออนุโลมสมทบทุนนอยกวารอยละ 50 ในกรณีที่ผูที่ไดรับการคัดเลือกมีความ
ประสงคจะขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เมื่อไดคําตอบจากมหาวิทยาลัยแลว จึงใหนําเรื่องดังกลาวเขาหารือในที่ประชุม
กรรมการบริหารประจําคณะอีกครั้งหน่ึง  

ในการน้ี คณะวิจิตรศิลปไดมีหนังสือไปหารือกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ตอบกลับวา เจตนารมณการกําหนดเงื่อนไขดังกลาว เพื่อใหสวนงานดําเนินการสรรหาอาจารยในคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา ตามที่กําหนดไวใน ขอ 9 วรรคทายของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 และเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการเรยีนการสอน เน่ืองจากผูที่ไดรับการยกเวนใหบรรจุในคุณวุฒิ
ปริญญาโท จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขไปศึกษาตอปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ป ดังน้ัน จึงเห็นสมควรใหคณะ
วิจิตรศิลปถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ.2564 ตอไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ และยืนยันวาคณะวิจิตรศิลปไมมีนโยบายในการนํางบประมาณสวนกลางไปใชในการ
สมทบทุนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตอ ดังน้ัน จึงเห็นควรใหรับสมัครบุคคลในคุณวุฒิปริญญาเอก 
แตหากสาขาวิชาจะขอยกเวนคุณสมบัติฯ ผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะตองเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและผานการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวเทาน้ัน เพื่อปองกันปญหาในเรื่องของการขอลาไปศึกษาตอ 
ในอนาคต 
 
1.5 แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป คณะวิจิตรศิลป (พ.ศ. 2566-2570) 
 ประธานฯ แจงแผนยุทธศาสตรคณะวิจิตรศิลป พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป คณะ
วิจิตรศิลป พ.ศ. 2566-2570 ใหกับที่ประชุมทราบ โดยยุทธศาสตรคณะวิจิตรศิลป มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร แต
ละยุทธศาสตรกําหนดผูรับผิดชอบ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและศิลปะ 
ความเขมแข็งดานการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
สังคม 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตสู
สัมมาชีพ รบัผิดชอบสงัคม 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ 
2. รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ลานนาสรางสรรคและศิลปะรวมสมัย 1. รองคณบดีฝายบริหาร 
2. ผูชวยคณบดีฝายหอศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการเติบโตของคณะฯ อยางย่ังยืน
และการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาอยางตอเน่ือง 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตร นโยบายและแผน 
2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความมั่นคงทางการคลัง ความย่ังยืน 
และความพอเพียง 

1. รองคณบดีฝายบริหาร 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบรหิารจัดการเพื่อการดําเนินงานทีเ่ปน
เลิศ 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตร นโยบายและแผน 
2. รองคณบดีฝายบริหาร 
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 ทั้งน้ี หลังจากการนําเสนอแผนการดําเนินงานคณะวิจิตรศิลประยะ 4 ป ตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว งานนโยบายและแผนฯ จะไดดําเนินการแจงแผนยุทธศาสตรคณะวิจิตรศิลป พ.ศ. 2566-2570 และแผน
ปฏิบัติงานระยะ 4 ป คณะวิจิตรศิลป พ.ศ. 2566-2570 ไปยังผูรับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตอไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ   
 
2.  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป คร้ังท่ี 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 19 มกราคม 2566 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
3.  เร่ือง สืบเน่ือง 
 ไมมี 
 
4.  เร่ือง พิจารณา 
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเสนอคัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2565 
 ดวยกรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญมหาวิทยาลัยเชียงใหมเสนอช่ือบุคคลพรอม
ประวัติและผลงานของศิลปนที่เห็นสมควรเขารบัการพิจารณาเปนศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะวิจิตรศิลป ประสงคเสนอช่ือ นายพีระพงษ ดวงแกว เขารับการพิจารณาเปนศิลปนแหงชาติ 
พุทธศักราช 2565 สาขาทัศนศิลป 
 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
4.2 ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลยั 5 ราย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ. 2559 “ขอ 9 ใหหัวหนาสวนงานเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ แลวแจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยทราบ พรอมทั้งแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
เปนการเฉพาะตัววา ผาน หรือไมผานการทดลองปฏิบัติงาน” น้ัน 

ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1.  นายเกื้อกูล กุลสลานุภาพ ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 
กันยายน 2566 ผลการประเมนิการทดลองปฏิบติังาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 
2566) ประเมินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  

2. นางสาวพิชญธิดา สุวรรณ ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 
กันยายน 2566 ผลการประเมนิการทดลองปฏิบติังาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 
2566) ประเมินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  

3. นายยุทธนา สอนสิ่ม ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักชางศิลป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ผล
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การประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566) ประเมิน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  

4. นางสาวพิมลพรรณ ดวงฟู ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 
กันยายน 2566 ผลการประเมนิการทดลองปฏิบติังาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 
2566) ประเมินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  

5. นางสาวสายธาร มาณะศรี ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะวิจิตรศิลป ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 
กันยายน 2566 ผลการประเมนิการทดลองปฏิบติังาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 
2566) ประเมินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  
 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย
ดังกลาว 
 
4.3 ขออนุญาตสมัครสอบเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก อาจารยจุฬาภรณ บัวขาว 
 ดวยอาจารยจุฬาภรณ บัวขาว อาจารยประจําสาขาวิชาสหศาสตรศิลป ภาควิชาทัศนศิลป ขออนุญาต
สมัครสอบและเขารับการสอบคัดเลอืกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี  

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. PhD. Programs in arts-based research at University of Art and Design Linz, Austria. 
3. PhD. In Practice, Academy of Fine Arts Vienna, Austria. 
4. PhD. Program A joint program MAKE/SENSE between the FHNW Academy of Art 

and Design in Basel and the University of Art and Design Linz, Austria. 
5. Doctor of Arts-Aalto Doctoral Program in Arts, Design and Architecture, Aalto 

University, Finland. 
6. Artistic Research PhD. Programme (PhD in Art) at the University of Applied Arts 

Vinna. 
ที่ประชุมมีมติอนุญาตใหสมัครสอบและเขารับการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใน

หลักสูตรดังกลาวโดยตองมีกําหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกอยางเปนทางการอยูใน
ชวงเวลากอนกําหนดสิ้นสุดสัญญาจาง 

 
4.4 การจัดทําคําขอกรอบอัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 
 ตามที่ กองแผนงาน ไดแจงการจัดทําคําขอกรอบอัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว งบประมาณ 
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ ผูเกษียณอายุราชการให
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจารยชาวตางประเทศ ผูเช่ียวชาญ และที่ปรึกษา น้ัน 

งานนโยบายและแผนฯ ไดแจงใหภาควิชาที่มีความประสงคจะขอจางพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวจัดทํา
คําขอกรอบอัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มายังงาน
นโยบายและแผนฯ ภายนัวนที่ 27 มกราคม 2566  

คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลป คราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 
กุมภาพันธ 2566 ไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
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ประเภท ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย จํานวน 1 อัตรา 
1. นายเจษฎา ต้ังตระกลู (สาขาวิชาสหศาสตรศิลป ภาควิชาทัศนศิลป)  

กรอบอัตราจาง ป 2567 เงินเดือน 36,780 บาท ระดับ 1 ข้ันที่ 1 ระยะเวลา 12 เดือน 
ผลการพจิารณา : ใหสาขาวิชาฯ เพิ่มภาระงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ ใหสอดคลองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องการกําหนดอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 
(อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ ผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
อาจารยชาวตางประเทศ ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษา) 

ประเภท อาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 1 อัตรา 
1. Associate Professor Jan Theo De Vleeschauwer  

(สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สํานักวิชาการบัณฑิต) 
กรอบอัตราจาง ป 2567 เงินเดือน 39,820 บาท ระดับ 2 ข้ันที่ 3 ระยะเวลา 12 เดือน 

  ผลการพจิารณา : เห็นชอบ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานแผนและงบประมาณของคณะวิจิตรศิลปพิจารณา 
 
4.5 แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิจิตรศิลป ประจําปงบประมาณ 2566 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ใหกับสวนงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 และขอใหส วนงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการกําหนดประเด็นความเสีย่งของสวนงานอาจใชตามมหาวิทยาลัย หรือนํา
ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปปรับใช หรือเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหเขากับบริบทของสวนงาน เสนอ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตรศิลป และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะวิจิตรศิลป ใหความ
เห็นชอบ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินงานดานความเสี่ยงของสวนงานจากระบบ 
CMU-RM ทุกไตรมาส น้ัน 

ในการน้ี งานนโยบายและแผนฯ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิจิตรศิลป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 8 ประเด็นซึ่งสอดคลองกบัประเด็นความเสีย่งของมหาวิทยาลยั  และ
กําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในแตละประเด็น  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 
1. ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร 

1. ไมสามารถปรบัตัวใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว (Lack of 
Agility) 

ผูบริหารคณะวิจิตรศิลป 

 2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะทีจ่ําเปน
ตอการบรรลุยุทธศาสตร 

ผูบริหารคณะวิจิตรศิลป 

2. ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน 

3. ภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cyber Attack) 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน 4. ความไมสมดุลของรายรับรายจายทีจ่ะ
กระทบกบัเงินสะสมและแผนการลงทุน
ใหมๆ 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ  
2. รองคณบดีฝายบริหาร 
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 
4. ความเสี่ยงดานกฎ 
ระเบียบ ขอบงัคับ 

5. การดําเนินการที่ไมสอดคลองกบั
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562  

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ  
 

 6. การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของและการทุจริตในหนาที่ 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร 

 7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1. รองคณบดีฝายบริหาร 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

5. ความเสี่ยงดานช่ือเสียง 8. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเสียหาย
หรือถูกลดทอนความนาเช่ือถือ 

1. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ  
2.รองคณบดีฝายพฒันาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
4.6 การขอแกไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 104201 SEA. ART & CULTURE (001) ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2565 

ภาควิชาศิลปะไทย ขอแกไขอักษรลําดับข้ันในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 ในกระบวนวิชา     
104201 SEA. ART & CULTURE (001) โดยมีอาจารย ดร.สราวุธ รูปน เปนอาจารยผูสอน ประสงคขอแกไข
อักษรลําดับข้ันของนักศึกษาจํานวน 3 ราย ดังน้ี 

 
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อักษรลําดับขั้นเดิม อักษรลําดับขั้นใหม 

1. 640310148 ธัญยธรณ ปาหวาย   B+ A 
2. 640310154 ปญฬพัชรกรฐ ชัยชนะ C A 
3. 640310164 พิทยา แซย้ัง   C A 

 
 สาเหตุเน่ืองจากอาจารยผูสอนไดกรอกอักษรลําดับข้ันในระบบกรอกเกรดออนไลนผิดพลาด สงผลให
นักศึกษาทั้งสามรายไดรับอักษรลําดับข้ันไมตรงตามเกณฑที่อาจารยผูสอนไดกําหนดไว ดังน้ันเพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ผลการศึกษาที่ถูกตองตรงความเปนจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงแกไขอักษรลําดับข้ันของนักศึกษาทั้งสามราย โดย
กระบวนวิชาน้ีอาจารยผูสอนไดกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน   
1. คะแนนสอบกลางภาค      40 คะแนน 
2. คะแนนงานช้ินที่ 1      10 คะแนน 
3. คะแนนสอบปลายภาค   40 คะแนน 
4. คะแนนเขาช้ันเรียน   10 คะแนน 

รวม                  100  คะแนน 
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 คะแนนนักศึกษา :   
 

ชื่อ-นามสกุล คะแนน
สอบกลาง
ภาค (40) 

คะแนน
งานชิน้ที่ 
1 (10) 

คะแนน
สอบปลาย
ภาค (40) 

คะแนน
เขาชั้น
เรียน 
(10) 

คะแนน
รวม 

(100) 

อักษร
ลําดบัขัน้
ที่ควร
ไดรับ 

อักษรลําดับ
ขั้นทีบ่ันทกึ
ในระบบ 
(เดิม) 

อักษร
ลําดบัขัน้
ที่ขอแกไข 

(ใหม) 
1. 640310148 ธัญยธรณ ปาหวาย 32.5 7 39 8 86.5 A B+ A 
2. 640310154 ปญฬพัชรกรฐ ชัยชนะ 24 8 38 10 80 A C A 
3. 640310164 พิทยา แซยั้ง 36.5 8 33 10 87.5 A C A 

 
 เกณฑการใหอักษรลําดับขั้น 
 80-100 =  A  75-79 =  B+  70-74 =  B  65-69 =  C+ 
 60-64   =  C  55-59 =  D+  50-54 =  D  0-49 =  F  
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแกไขอักษรลําดับข้ันกระบวนวิชา 104201 
SEA. ART & CULTURE (001) ภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา 2565 ของนักศึกษาทั้ งสามราย และให
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการใหลําดับข้ัน
ของนักศึกษา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
 
4.7 ขอยกเวนคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 
EP220007 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ ภาควิชาทัศนศิลป 
 ดวยสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ ภาควิชาทัศนศิลป ขอยกเวนคุณสมบัติในการกําหนดคุณสมบัติเปดรับ
สมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจําสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย เลขที่ EP220007 สังกัด
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จาก คุณวุฒิปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือโท โดยผูสมัครตองเปนผูที่ศึกษา
ในระดับปริญญาเอกอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และขอขยายเวลาการสงผลคะแนนภาษาอังกฤษเปนระยะเวลา1 
ป 
 ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบการขอยกเวนคุณสมบัติในการกําหนดคุณสมบัติเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จาก คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เปน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท โดยมีความเห็นวาหาก
สาขาวิชาฯ มีความประสงคจะขอยกเวนคุณสมบัติฯ ผูสมัครตองเปนผูที่ไดรับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
ปริญญาโทที่อยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาเอกและผานการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว และในสวนของ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผูสมัครจะตองย่ืนผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
4.8 แนวทางการใหทุนหนังสือ ตํารา คณะวิจิตรศิลป 

ดวยคณะวิจิตรศิลปไดมีการใหทุนสนับสนุนการจัดทําตําราหรือหนังสือ จากงบประมาณเงินรายได คณะ
วิจิตรศิลป เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตและพัฒนาตําราหรือหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานทางวิชาการ โดยข้ันตอนการใหทุนฯ ผูขอรับทุนจะตองนําสงตนฉบับตํารา/หนังสือ จํานวน 3 เลม 
มายังงานบริหารงานวิจัยของคณะฯ จากน้ันคณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิชาการจะเปนผูพิจารณาเลือกสรร
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ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทานเพื่อประเมินคุณภาพของผลงาน เมื่อคณะฯ ไดรับผลการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานแลว จึงจะสนับสนุนทุนตามระดับคุณภาพผลงาน  

ในการน้ี งานบริหารงานวิจัยฯ มีความประสงคขอที่ประชุมพิจารณาการปรับหลักเกณฑการขอรับทุน
หนังสือ/ตํารา โดยปรับข้ันตอนการใหทุน จากเดิม เมื่อคณะไดรับผลการประเมนิจากผูทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ทาน จึงจะ
สนับสนุนทุนตามระดับคุณภาพผลงาน ปรับเปน ใหเผยแพรผลงานโดยผานสํานักพิมพที่มีผูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพผลงานกอน แลวจึงนําหนังสือที่ไดรับการตีพิมพพรอมผลการประเมินคุณภาพผลงานจากสํานักพิมพน้ัน 
จัดสงงานบริหารงานวิจัยฯ ประกอบการเบิกจายทุนตามลําดับ 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.9 (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ดวยหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

 
5.  เร่ือง อ่ืนๆ 
5.1 การทบทวนระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังระบบ  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีคําสั่งที่ 4168/2565 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 แตงต้ัง
คณะทํางานทบทวนระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกีย่วของกับการบริหารคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งระบบ  โดย
คณะทํางานชุดดังกลาวไดมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 โดยในเบื้องตนที่ประชุมไดขอให
ตัวแทนแตละสาย สื่อสารกับคณะฯ ในสาย เพื่อขอใหแตละคณะ/หลักสูตรพิจารณาและลองทําขอมูลที่เกี่ยวของ
กับคาธรรมเนียมปจจุบัน และขอใหสงขอมูลแกตัวแทนคณะทํางานรวบรวมเพื่อนําเสนอคณะทํางานฯ ในการ
ประชุมครั้งถัดไปน้ัน 
 ในการน้ี คณบดีคณะวิจิตรศิลป จึงขอแจงที่ประชุมทราบ โดยจะไดประชุมหารือกับทุกหลักสูตรเพื่อ
จัดเตรียมขอมูลนําเสนอตอคณะทํางานฯ ตอไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
5.2 โครงการนิทรรศการผลงานคณาจารยภาควิชาทัศนสิลป ประจําป 2566 
 หัวหนาภาควิชาทัศนศิลป แจงวา ภาควิชาทัศนศิลปมีกําหนดจัดนิทรรศการผลงานคณาจารยภาควิชา
ทัศนศิลป ประจําป 2566 ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยในปน้ี นอกจากจะจัดแสดงผลงานของคณาจารยภาควิชาทัศนศิลปแลว คณาจารยภาควิชาทัศนศิลปเห็นชอบ
รวมกันที่จะจัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการในลักษณะ Oral Presentation หรือ Call for Paper โดยจะมีการ
ประเมินผลงานโดยผูทรงคุณวุฒิ นับเปนโครงการนํารองสําหรับคณาจารยภาควิชาทัศนศิลป ซึ่งจะนําไปสูการนํา
ผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.3 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีไมเก่ียวของกับคนของคณะวิจิตรศิลป 
 ตามที่คณะวิจิตรศิลป ไดสํารวจขอมูลโครงการวิจัยของคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยในชวงปงบประมาณ
2561 – 2565 พบวา มีโครงการวิจัยที่มิไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะวิจิตรศิลปไดพิจารณาเบื้องตนและเห็นวาหลายโครงการไมเกี่ยวของกับคนจึงขอ
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ความอนุเคราะหสํานักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ไมเกี่ยวของกับ
คน  

ในการน้ี งานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป ไดรับแจงผลการพิจารณาจาก งานจริยธรรมวิจัยในคน 
สํานักงานบริหารงานวิจัย โดยงานจริยธรรมวิจัยในคน ไดดําเนินการตรวจสอบพบวา ในจํานวนโครงการวิจัย 32 
โครงการของคณะวิจิตรศิลป มีโครงการวิจัยจํานวน 17 โครงการที่เปนการศึกษาประเภทอื่นๆ ที่ไมใชการศึกษาใน
คน หรือขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากคน ดังน้ันจึงไมจัดวาเปนงานวิจัยในคน จึงไมตองขอรับการพิจารณาจริยธรรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สวนโครงการที่เหลือ พบวาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคนหรือขอมูล
สวนบุคคลที่ไดจากคน ซึ่งงานบริหารงานวิจัยฯ จะไดแจงไปยังหัวหนาโครงการวิจัยเจาของผลงาน เพื่อทราบตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
 
 

(นางสาวสลุาลักษณ ขาวผอง) 
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป 

 
 
 

 - ทราบ 
 - แจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา) 
คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
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