
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

คร้ังที ่ 10 /2555 
วนัศุกร์ที ่ 23   พฤศจิกายน   2555 

ณ    ห้องเสวนา   ช้ัน 3    อาคารประสานมิตร 
........................................... 

ผู้มาประชุม  
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
2.  อาจารยป์รารถนา คงส าราญ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
3.   อาจารยปิ์ยวดี มากพา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
4. นางสาวอมัพวลัย ์ วศิวธีรานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
5. นางจนัทิรา จิตวีระ ผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
6. นายสุรชยั                ทุหมดั  หวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
7.  นางสาวกานตร์วี   ชมเชย  หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
8.  นายจาระไน            ไชยโยธา หวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
9. นางสาวณิชาภทัร จาวสูิตร นกัวชิาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ลาประชุม / มีราชการอืน่) 
1. นางสาวมาลยัพร     เทวะประสิทธ์ิพร หวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
2.   นางสาวณฐันนัท ์ บวังาม  หวัหนา้งานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอคัรวนิท ์ นิยมเดชา นกัวชิาการศึกษา 
2.  นายววิฑัฒน์            สมตน  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
3.  นางสาวธนญัญา กลมเกลียว เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
4. นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ นกัวชิาการเงินและบญัชี 
5. นายปยตุ  ถิระสาโรช นกัเอกสารสนเทศ 
6. นายยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
7.  นายตวนั  รักแผน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
8. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
9. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี  
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เร่ิมประชุมเวลา    13.30   น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 การตดัโอนอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้ด า เ นินการท าหนังสือขอหารือรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล                             

เร่ืองการตดัโอนอตัราพนกังานมหาวทิยาลยัของศูนยอ์จัฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง  จ านวน  3 อตัรา  

คื อ  น ายตวัน   รั กแผน   ต า แห น่ ง เ จ้ าหน้ า ท่ี บ ริห ารง านทั่ว ไป   น า งกุ สุ ม าลย์    ศิ ริ โภค านันท ์                                  

ต  าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์   และต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศันศึกษา  ให้มาสังกดัสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ                      

โดย 2 อตัราเดิม จะไดพ้ิจารณาในเร่ืองการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมต่อไป ส่วนอตัรานกัวิชาการโสตทศันศึกษา  

อาจจะท าเร่ืองขอเปล่ียนเป็นต าแหน่งนักวิชาการพสัดุ  ในการน้ี เม่ือมหาวิทยาลยัแจ้งผลให้สถาบนัฯ ทราบ            

จะได้มอบให้รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหารพิจารณาในเร่ืองสถานท่ีปฏิบัติงาน  รวมทั้ งดูแลการรักษา                         

และการจัดเก็บครุภัณฑ์ของศูนย์อัจฉริยภาพฯ  ต่อไป  (ขณะน้ีอยู่ระหว่างท าหนังสือให้มหาวิทยาลัย                      

พิจารณาการจ่ายเงินเดือนในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555)    

1.1.2 การปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยั 

สืบเน่ืองจาก ขอ้  1.1.1  มหาวิทยาลยัตดัโอนอตัราเรียบร้อยแลว้  ขอให้นายตวนั  รักแผน มาช่วยงาน

ดา้นโสตทศันศึกษาและนายอคัรวนิท ์   นิยมเดชา  ใหม้าช่วยงานส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ   เร่งด่วน 2 งาน  คือ 

 1 .  งานประกันคุณภาพการศึกษา  ในก ากับ ดูแลของรองผู ้อ  านวยการฝ่ ายบริหาร คาดว่า                           

ในตน้เดือนธนัวาคม  2555 จะไดป้ระชุมหารือก่อนการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบนัฯ)                 

ถูกนับให้เทียบเท่าหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอน  และจะมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  

ประมาณ เดือนกุมภาพนัธ์  2556  ซ่ึงจะมีการประเมินยอ้นหลงั 3 ปี  ตั้งแต่ปี 2553 – 2555)     

2.  งานพสัดุซ่ึงจะมีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งปรับปรุงหอจดหมายเหตุ(โดยจะมีบุคลากรจากวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสังคมให้ค  าแนะน า)  และมีนายจาระไน   ไชยโยธา  นายปยุต   ถิระสาโรช  นางสาวสโรชา   

เมฆอรุณ  ช่วยในเร่ืองขอ้มูล  โดยจะด าเนินการให้มีความสมบรูณ์แบบมากข้ึน สามารถป้องกนัความช้ืนท่ีเป็น

อนัตราย  ต่อเอกสารรวมทั้งปรับปรุงห้องปฐมบริบทเพื่อรองรับการจดักิจกรรมส าคญัฯ ของมหาวิทยาลยั  เช่น  

พิธีลงนามความร่วมมือ  คาดวา่บริษทัจะส่งแบบมาใหพ้ิจารณาภายในวนัท่ี  15  ธนัวาคม  2555   

ส่วนการให้บริการของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ขอให้นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม

นางสาวธนัญญา  กลมเกลียว  และนายตวนั   รักแผน  ดูแล  ในอนาคตเม่ือมีต าแหน่งนักวิชาการพสัดุแล้ว                 

จะใหน้ายววิฑัฒน์  สมตน  ไปเสริมในส่วนน้ี 
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ทั้งน้ีขอให้นางสาวณิชาภทัร   จาวิสูตร  นายอคัรวินท์   นิยมเดชา  จดัเก็บเอกสารโครงการรายงาน   

เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี  นอกจากนั้นในองค์ประกอบท่ี 5 ท่ียงัเป็นปัญหาขอมอบให้รองผูอ้  านวยการ                   

ฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมฯ  ช่วยดูแล 

1.1.3 พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บพระราชทานผา้พระกฐินพระราชทาน น าไปถวายพระสงฆ ์ณ  วดัมณีบรรพต

วรวหิาร  จงัหวดัตาก  เม่ือวนัท่ี 17  พฤศจิกายน  2555  นั้น  ขอขอบบุคลากรทุกคนทั้งฝ่ายพิธีการ และฝ่ายจดัท า

หนงัสือท่ีระลึก  ท่ีช่วยด าเนินการใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

             ส าหรับพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  ในปี 2556 – 2558 จะไปจงัหวดัเชียงใหม่ วดัชลประทาน 

จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัเพชรบุรี ตามล าดบั 

1.1.4 งานลอยกระทง 

ในปี2555 มหาวทิยาลยัก าหนดจดังาน ดงัน้ี 

1.  วนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2555   องคก์ารนิสิตจดัท่ีเรือนไทยหมู่  ธ  ทูลกระหม่อมแกว้  มศว  อ าเภอองครักษ ์ 

ขอมอบใหน้ายสุรชยั   ทุหมดั   นายยคุลวชัร์   ภกัดีจกัริวฒ์ิุ  และนายปยตุ   ถิระสาโรช  ช่วยดูแลความเรียบร้อย 
 

2.  วนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2555  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ร่วมกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์  จดัท่ีลานเล่นลอ้  

มศว  ประสานมิตร  (โดยมีรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารช่วยดูแลความเรียบร้อย) โดยจดัให้มีการประกวด                 

นางนพมาศ  การออกร้านของนิสิตฯ ประมาณ 50 ร้าน  ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอยา่งดี 
 

1.1.5 งานดนตรีไทยอุดมศึกษา  คร้ังท่ี 39 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จะเป็นเจ้าภาพจดังานดนตรีไทยอุดมศึกษา  คร้ังท่ี  39  ระหว่าง                

วนัท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2555   โดยจะมีกิจกรรมท่ีมาใช้บริการในอาคารนวตักรรมฯ อาทิ นิทรรศการ

พระมหากษตัริยไ์ทยกบัดนตรี (จะจดัแสดงต่อจนถึงวนัท่ีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 

 -   นิทรรศการพระมหากษตัริยไ์ทยกบัดนตรี  บริเวณชั้น  1 

 -   โถงชั้น  2 หนา้แกลลอร่ีเป็นบริเวณรับลงทะเบียน 

 -   ชั้น 3  เตรียมพนกังานตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงาน 

 -   ชั้น 4 การฝึกซอ้มการแสดงดนตรีไทย 
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1.1.6 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญพระชนมาย ุ 

85  พรรษา 

 มหาวิทยาลยัจะจดัพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช             

ทรงเจริญพระชนมายุ  85  พรรษา ในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2555  และขอให้นายจาระไน   ไชยโยธา  รายงาน                   

ในรายละเอียด 
 

1.1.7 หอจดหมายเหตุฯ 

 สถาบนัฯ  มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหอจดหมายเหตุและข่าวสารผ่าน Website อย่างต่อเน่ือง                          

และขอขอบคุณ  นางสาวสโรชา  เมฆอรุณ  นายปยุต  ถิระสาโรช  ท่ีช่วยด าเนินการ และขอให้ด าเนินการ                  

อย่างต่อเน่ือง  และตามท่ีเขียนดา้นหน้าว่าหอจดหมายเหตุ ออนไลน์  นั้น  ขอให้เพิ่มตวัเลข เพื่อจะไดท้ราบว่า 

ไดเ้ผยแพร่ไปเป็นจ านวนเท่าใด 

 นอนจากนั้น  ในช่วงงานดนตรีไทยอุดมศึกษาฯ ขอให้เผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัหรือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี เพี่อใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 
 

1.1.8 ตอ้นรับพนกังานมหาวทิยาลยั 

   ขอต้อนรับนายปยุต   ถิระสาโรช  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ  ขอให้ตั้ งใจ             

ปฏิบติัหน้าท่ี ทั้ งน้ีในระยะแรกขอให้นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ  ช่วยปฏิบติังานและให้ค  าแนะน าด้านหอ

จดหมายเหตุ 
 

1.1.9 ตามท่ีสถาบนัฯ มีนโยบายสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานผลิตผลงานวิจยัเพื่อพฒันาองคก์รเกิดการ

ทบทวนตนเองและหาแนวทางพฒันาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ เพื่ อให้บุคลากร                  

ในหน่วยงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สถาบนัฯ ไดด้ าเนินการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได ้ ประจ าปีงบประมาณ  2556  งบเงินอุดหนุน แผนอนุรักษ์ ส่งเสริม และพฒันาศาสนา 

ศิลปะ และวฒันธรรม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในเงินอุดหนุนโครงการวิจยั จ  านวน 50,000 

บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ใหแ้ก่ บุคลากรสถาบนัฯ ดงัน้ี 
 

1. นายสุรชัย ทุหมัด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด าเนินโครงการวิจัย หัวข้อ   “ความพึงพอใจ                        

ของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย”  จ านวน 25,000 บาท (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

2. นางสาวมาลยัพร เทวะประสิทธ์ิพร ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ด าเนินโครงการวิจยัหัวขอ้ 

“การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ”  

จ  านวน 25,000 บาท  (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
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1.1.10 เพื่อให้การส่ือสารภายในองค์กรระหว่างบุคลากรกบัผูบ้ริหาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและชัดเจน           

จึงเปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผูป้ฏิบติังาน โดยให้ส่งความ

คิดเห็นทาง อีเมลล์ ส่ือออนไลน์เฟสบุค้ และกล่องรับความคิดเห็นถึงผูอ้  านวยการ และจะน าขอ้มูลไปพิจารณา

ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานดงัน้ี 

1.2.1 รายงานผลการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  
ปีงบประมาณ  2556 

 ตามท่ีไดจ้ดัการประชุมจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการของสถาบนัฯ  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน  2555  ไดส้รุปผลเรียบร้อยแลว้  ตามเอกสารประกอบ  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 ในการน้ี จะไดท้  าแผนเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ พิจารณาในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 4 
ปี และ 1 ปี  ในวนัท่ี 20 – 21 ธนัวาคม 2555 ท่ี พทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้ไดแ้ผนยุทธศาสตร์ท่ีสมบรูณ์แบบ 
สอดคลอ้ง                      กบัการประกนัคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอมหาวิทยาลยัต่อไป ซ่ึงจะไดป้ระชุมหวัหนา้
งาน เพื่อเตรียมเอกสารในเร่ืองน้ีอีกคร้ัง 

 ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่าควรร่วมกนัพิจารณา ปรัชญา  ปณิธาน  และพนัธกิจ  ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  
รวมทั้งใหทุ้กงานด าเนินการตามกระบวนการ PDCA และตามตวัช้ีวดัและใหค้รบถว้น เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

1.2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ตามท่ีสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  จะต้องรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประมาณเดือน เมษายน 2556  สถาบนัฯ รับผิดชอบองค์ประกอบท่ี 6 (การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)  นั้น                 
ขอมอบให้ นางสาวณิชาภทัร   จาวิสูตร  กรอกขอ้มูล SAR ภายในเดือนมีนาคม 2556  และให้ผูรั้บผิดชอบ
องค์ประกอบต่างๆ รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นไว้ก่อน และปรับแก้เอกสาร/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะ                         
ของกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 2554  ทั้งน้ี จะหารือเตรียมงานในตน้เดือน
ธนัวาคม ศกน้ี (สมศ เขา้มาตรวจประเมิน 24 – 28 มิถุนายน  2556) 

1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 

1.3.1 โครงการอบรมสัมมนานกัวิจยั  ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 10 – 11 พฤศจิกายน  2555  ขอขอบคุณบุคลากร 
ทุกคน ท่ีร่วมกนัด าเนินงานอยา่งแขง็ขนัและโครงการดงักล่าวส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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1.3.2 โครงการผลิตส่ือเอกสาร และหนงัสือวิชาการ และโครงการจดัท าวารสารวิชาการ ไดด้ าเนินการจดัท า
ตน้ฉบบั ใกลจ้ะเรียบร้อยแลว้ และไดป้ระสานงานกบัโรงพิมพใ์ห้น าตน้ฉบบัไปออกแบบคร่าวๆ ก่อน และได้
มอบหมายใหน้างสาวกานตร์ว ี ชมเชย  เตรียมรายละเอียดของวารสาร เพื่อส่งประเมินตามเกณฑ์ของ TCI รอบ
ท่ี 2 คาดวา่จะด าเนินการภายในเดือนธนัวาคม 2555  เพื่อใหท้นัตามก าหนด 

1.3.3 การจดัท าวารสารวชิาการนานาชาติ 

เน่ืองจากมีนกัวิชาการจากภายนอก สอบถามมายงัสถาบนัฯ  เก่ียวกบัโครงการจดัท าวารสารวิชาการ
นานาชาติ  จึงไดห้ารือผูอ้  านวยการ และเห็นควรด าเนินการในปี 2556  ซ่ึงจะไดเ้ตรียมงานไวล่่วงหนา้ 

1.4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4.1 รายงานผลการติดตามโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา สุนทรียะ  ธรรมมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ 

โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา สุนทรียะ  ธรรมมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีพิ ธีเปิดงาน            
ณ พิพิธภัณฑ์ภู มิ ปัญญาไทย  มศว อ า เภอองครักษ์  ในวันท่ี   27  ธันวาคม  2555  เวลา 15.00 น.                               
ขณะน้ีเตรียมการไปกวา่ 70 % โดยมีการประชุมเตรียมงานไปเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 โดยไดด้ าเนินการ
ดงัน้ี 

- ท าหนงัสือเชิญผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก  และผูบ้ริหารเขา้ร่วมงาน 

- มอบหมายภาระหนา้ท่ีในพิธีเปิด 

พิธีกร นายสุรชยั   ทุหมดั และนายอคัรวนิท ์  นิยมเดชา 

ดนตรี อาจารยน์ทีภทัร  ภูธนญันฤภทัร 

เคร่ืองเสียง นายววิฑัฒน์  สมตน 

ลงทะเบียน นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว 

ถ่ายภาพน่ิง นางสาวณฐันนัท ์  บวังาม 

อาหารและเคร่ืองด่ืม นายสุรชยั   ทุหมดั  ประสานงานกบัอ าเภอองครักษ ์

- จดัท าบตัรเชิญ และแบบตอบรับ ประมาณ 100 คน 

- เรียนเชิญผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  กล่าวรายงานวตัถุประสงคโ์ครงการ 

- ประสานงานขอรถขนยา้ยผลงานจดัแสดง และบุคคลร่วมงาน 

- ขอความอนุเคราะห์ดอกไมต้กแต่งสถานท่ีจากสถาบนัฯ 

- เชิญผูอ้  านวยการโรงเรียน อ าเภอองครักษ ์เขา้ร่วมงาน 

ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ  ขอใหน้ านกัเรียนจากโรงเรียนสาธิต มาร่วมงานประมาณ  10  คน 
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1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 
1.5.1 พนกังานมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีสถาบันฯ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย   ต าแหน่งนัก เอกสารสนเทศ                             
และคณะกรรมการไดด้ าเนินการสอบคดัเลือก ไปเม่ือวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  2555  มีผูส้มคัร 6 คน  เขา้สอบ 4 คน  
โดยมีนายปยุต   ถิระสาโรช  เป็นผูผ้่านการสอบคดัเลือก  และเร่ิมปฏิบติังานแล้วตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
2555  ท่ีผา่นมา 

ส่วนพนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา  นางสาวณิชาภทัร  จาวิสูตร  ตามรายละเอียด            
ท่ีเรียนใหท่ี้ประชุมทราบ  เม่ือคร้ังท่ีแลว้ ไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2555       
1.6          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  รายงานดงัน้ี 
1.6.1 สรุปและประเมินผลผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  
              เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน 2555 (ไตรมาส 1-2) 
จ านวนผูเ้ขา้ชมอาคารเรือนไทย ท ากิจกรรมและเขา้ชมนิทรรศการ  จ  านวน 1,377   คน มีผูต้อบแบบสอบถาม 
277 คน  ตามเอกสารดงัแนบ  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ-  
 

1.6.2.  สภาพกายภาพและการใชพ้ื้นท่ี อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ 
-  การสอบราคาจา้งซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง อาคารพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย คร้ังท่ี 2 

ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ไดป้ระกาศเปิดสอบราคาคร้ังท่ี 2 ไม่มีผูย้ื่นซองสอบราคา ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาด าเนินการต่อไป  

เม่ือว ันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ได้แจ้งความเสียหายวัสดุประเภทหลอดไฟท่ีช ารุดไปยัง                     
ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ มศว องครักษ์ โดยศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ เขา้มาเปล่ียนวสัดุหลอดไฟท่ี
ช ารุดบางส่วนในวนัพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 คิดเป็น 20 % ของความเสียหาย โดยศูนยพ์ฒันาสภาพ
กายภาพ แจง้วา่จะด าเนินการเสนอเร่ืองพิจารณาจดัซ้ือวสัดุต่อไป 

 

-  การใชพ้ื้นท่ี  
วนัจนัทร์ท่ี 22 - วนัพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์มาใช้สถานท่ีอาคารเรือนไทยหมู่             

ธ  ทูลกระหม่อมแก้ว  เพื่ อ ถ่ ายท าวี ดิทัศ น์ประชาสัมพัน ธ์ งานกีฬา เ กี ย ร์ ( กีฬาระดับมหาวิทยาลัย                                  
ของคณะวศิวกรรมศาสตร์)  

วนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 45 คน                   
มาชมนิทรรศการ และซอ้มเพลงเชียร์  

วนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 50 คน                
ใชพ้ื้นท่ีซอ้มเพลงเชียร์  
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-  โครงการบริการวชิาการ  
โครงการ บก.16 “โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ  นิทรรศการ ธรรมะ ธรมดา 

ธรรมชาติ”  
เม่ือวนัพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย             

และคณะท างานไดม้าดูสถานท่ี บริเวณอาคารเรือนไทย เพื่อจดัพิธีเปิดนิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 
และมอบหมายให้ประสานงานเร่ืองอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผูร่้วมงาน ขณะน้ีอยู่ระหวา่งประสานงาน 
และจะสรุปรายละเอียด และค่าใชจ่้ายรายงานใหท้ราบต่อไป  
 ทั้งน้ีทางผูจ้ดันิทรรศการจะเขา้มาด าเนินการติดตั้งผนงัและอุปกรณ์ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2555  
 

1.6.3. โครงการบูรณาการกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
   (RAP 12)  
 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ได้หารือกับ อาจารย์จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                      
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถึงกิจกรรมโครงการบูรณาการฯ(RAP 12) โดยคณะและรายวชิายนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 
ภาคการศึกษา โดยร่วมใช้แหล่งเรียนรู้ของสถาบันฯ เป็นแหล่งการศึกษานอกห้องเรียนของรายวิชา
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ (SWU 252)  
 ทั้งน้ีไดจ้ดัท าหนงัสือเรียนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เร่ือง เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นท่ีปรึกษา
โครงก าร  และ เ ชิญคณะด า เ นินงานรายวิช าดังก ล่ าว ร่วม เ ป็นกรรมการโครงการ  โดยคณบ ดี                              
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหนงัสือแจง้สถาบนัฯ อนุมติัให้บุคลากรเขา้ร่วมเป็นท่ีปรึกษา และกรรมการโครงการ 
เรียบร้อยแลว้  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเสนอขออนุมติัโครงการ  
 

1.6.4. งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ร่วมกบั ผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ ด าเนินการส่งขอ้มูลการด าเนินงาน

ของสถาบนัฯ ปี 2555 แก่ฝ่ายวางแผนและพฒันา เพื่อจดัท ารายงานประจ าปี 2555 นั้น ไดด้ าเนินการจดัส่งขอ้มูล
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยมีนางสาวธนญัญา กลมเกลียว นายอคัรวนิท ์นิยมเดชา  นางสาวกานตร์วี ชมเชย  และ
นายววิฑัฒน์ สมตน ช่วยด าเนินงาน  
1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานวจัิยและพฒันา 
 นางสาวกานตร์ว ี   ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 
1.7.1 งานดา้นวารสารวชิาการของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
 -   วารสารฯ ฉบบัท่ี 27 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555)  จดัเตรียมตน้ฉบบัเรียบร้อยแลว้  อยูร่ะหวา่งการ
ปรับแกต้ามค าแนะน าของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
 -   วารสารฯ ฉบบัท่ี 28 (มกราคม – มิถุนายน 2556)  มีบทความทั้งหมด 10 บทความ ไดด้ าเนินการส่งให้
ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาเรียบร้อยแลว้  อยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณากลบัมา  โดยมีผูท้รงคุณวุฒิบางท่านส่งผลการ
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ประเ มินกลับมาแล้ว   ทั้ ง น้ีแ ต่ละบทความต้องรอให้ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ส่งผลกลับมาครบ 2  ท่ านก่อน                           
จึงจะด าเนินการส่งผลใหเ้จา้ของบทความปรับแกต่้อไป 
1.7.2 งานดา้นการวจิยั 
 ตามท่ีได้ด าเนินการส่งเร่ืองเพื่อท าสัญญาทุนไปยงัสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการส่งเร่ืองไปยงักองคลงั  ส่วนความก้าวหน้างานวิจยั  หัวขอ้วฒันธรรมการใช้ภาษาของคนไทยรุ่น
ใหม่  ภาษาไทยอิเลคทรอนิกส์  อยูร่ะหวา่งการเขียนบทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม งานดา้นการจดัโครงการอบรม
สัมมนานกัวจิยั  ไดด้ าเนินการสรุปโครงการเรียบร้อยแลว้  ผลความพึงพอใจผูรั้บบริการ 93.45  บรรลุเป้าหมาย  
ทั้งน้ี อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าแฟ้มสรุปโครงการ 
1.7.3 การติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

เพื่อใหก้ารติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัของสถาบนัฯเป็นไปอยา่งมีระบบ ส่วนงานวิจยัและพฒันา

จึงได้จัดท าแผนการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย เพื่อผลักดันให้งานวิจัยของสถาบนัฯส าเร็จลุล่วง                  

ตามก าหนดเวลา และจดัท าแผนการติดตามการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ             

ปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามการน าผลการวิจยัไปใช้

ประโยชน์ ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้น าแผนฯดังกล่าวมาใช ้                

ในการปฏิบติังานดา้นการวจิยั เอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ 
 นายปยตุ   ถิระสาโรช   งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี 
1.8.1 รายงานการควบคุมภายในด้านกิจกรรมดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุฯ ปัญหาท่ีพบคือ กล่องเก็บ
เอกสารภาพถ่ายมีเช้ือราข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้อกสารถูกท าลาย  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.8.2. รายงานการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดมี้การน าภาพเก่าจากหอจดหมายเหตุฯ  ข้ึนบนเวบ็ไซต์
ประชาสัมพนัธ์ของสถาบนั www.facebook.com/caswu ในอลับั้มภาพ “ภาพเก่าเล่าอดีต” ซ่ึงเป็นภาพในเร่ือง
ของพระมหากษตัริย ์ท่ีไดด้ าเนินกิจกรรมในมหาวทิยาลยั เช่น 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบริหาร
การศึกษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2540 ณ สวนจิตรลดา  

- ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยและปริญญาบตัรของ
วทิยาลยัวชิาการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

- พระปรมาภิไธยท่ีลงไวใ้นสมุดเยี่ยม เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน
พระราชทานปริญญาบตัรคร้ังแรก 29 ธนัวาคม 2502  

http://www.facebook.com/caswu%20ใน
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- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เททองหล่อพระพุทธภควาวิจิตร :                     
ศรีนครินทรวโิรฒ หนา้หอพระ ณ มศว องครักษ ์วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2547  

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกีฬาบาสเกตบอลกับเพื่อนร่วมรุ่น                       
ขณะทรงพระอกัษรระดบัปริญญาเอก ท่ี มศว ประสานมิตร  

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินร่วมในงานวนัสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2531 ณ มศว ประสานมิตร  

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงสอบเคา้โครงปริญญา
นิพนธ์ 9 มกราคม 2525  

1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  รายงานดงัน้ี 
1.9.1 รายงานการขอใช้พื้นท่ีศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม  2555  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.9.2 รายงานการขอใช้บริการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เดือนตุลาคม 2555  โดยมีรายได้น าเข้า
มหาวทิยาลยั จ านวน 10,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.10 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 
 นายจาระไน   ไชยโยธา   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 

1.10.1 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมาย ุ        
85 พรรษา 

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมาย ุ        

85 พรรษา ก าหนดจดัในวนัจนัทร์ท่ี 3 ธันวาคม 2555 ณ  บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์       

ดร.สาโรช  บัวศรี ขณะน้ีได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการท าหนังสือเชิญท่านอธิการบดีเป็นประธาน                

พิธีเปิดเชิญผูบ้ริหาร คณบดี  ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ/ ส านกั โรงเรียน/ โรงพยาบาล และหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ สหกรณ์ออมทรัพย ์และได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน               

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม อาทิ หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี คณะทนัตแพทยศาสตร์ หน่วยบริการเคล่ือนท่ีคณะเภสัช

ศาสตร์  ชุดการแสดงพิ ธีถวายพระพร คณะศิลปกรรมศาสตร์   และศูนย์อัจฉ ริยภาพทางดนตรี                                      

ในการน้ีได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์พฒันาสภาพกายภาพฯ ในเร่ืองสถานท่ี โต๊ะ  เก้าอ้ีและอุปกรณ์ตกแต่ง

สถานท่ีส านกัส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาเร่ืองเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ และคุณจนัทิรา  จิตวีระ ช่วยประสานงานจดั

เล้ียงอาหารว่าง และอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม ให้แก่ผูป้ฏิบติังานจากหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี นักแสดง         
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ส านักส่ือเทคโนโลยีฯ  นักร้อง  ศูนย์อจัฉริยภาพทางดนตรี บรรเลงเพลงและบุคลากรสถาบนัวฒันธรรม           

และศิลปะ จ านวน 70 ชุด และได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร .อัมพร  สุขเกษม                                

แต่งบทอาศิรวาทถวายพระพร เรียบร้อยแล้ว  ทั้ งน้ีอาจจะมีปัญหาในการจดัสถานท่ี เน่ืองจากการจดังาน

ใกลเ้คียงกบัการจดังานดนตรีไทยอุดมศึกษา ซ่ึงจะไดห้ารือกบัศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ แกไ้ขต่อไป 

1.10.2 รณรงคแ์ต่งกายผา้ไทยในวนัส าคญั สืบสาน อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  พุทธศกัราช 2556   

รณรงค์แต่งกายผา้ไทยในวนัส าคญั สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  พุทธศกัราช 2556  ซ่ึงได้

ด าเนินการรณรงคใ์ห้บุคลากร สถาบนัฯ แต่งกายดว้ยผา้ไทยทุกวนัจนัทร์ ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ่ง และเม่ือ

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ าเภอแม่สอด   

จังหวัดตาก ได้ รับความร่วมมือจากผู ้เข้า ร่วมในพิ ธี เ ป็นอย่าง ดี เ ช่นกัน  และในกิจกรรมส าคัญ ๆ                                  

ทั้งพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วนัลอยกระทง งานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 39 รวมทั้งวนัส าคญัทางศาสนา               

และวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั ไดข้อความอนุเคราะห์ศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ชิญชวนบุคลากรแต่ง

ผา้ไทยและชุดไทยเน่ืองในวนัดงักล่าวและไดท้  าแบบส ารวจความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1.11 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.11.1   ตามท่ีกองแผนงาน ไดมี้หนงัสือ ด่วนท่ีสุด ศธ 0519.1.07 /732 ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 เร่ือง การจดัท า

ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( เฉพาะงบลงทุน ) นั้น ทางสถาบนัฯ ไดด้ าเนินการ

จดัท ารายการตามแผนความตอ้งการของหน่วยงาน ( ภารกิจปกติ )    

               ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  5 เคร่ือง       จ  านวนเงิน   99,900  บาท 

 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง                      จ  านวนเงิน   99,000  บาท 
 
    ครุภัณฑ์อืน่ๆ 
   ระบบกลอ้งวงจรปิด      3 ชุด            จ  านวนเงิน   99,900  บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   298,800 บาท 

พร้อมแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว อย่างละ 3 บริษัท บัดน้ี งานการเงินได้จัดท าเอกสาร             
ส่งกองแผนงานเรียบร้อยแลว้ 
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1.11.2.  การก าหนดจ่ายค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน 

              สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน  ต าแหน่งนกัวชิาการ

เงินและบญัชี นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ  อตัราเดือนละ 2,000 บาท ต่อเดือน และนายววิฑัฒน์  สมตน เจา้หนา้ท่ี

บริหารงานทัว่ไป ปฏิบติัหนา้ท่ี นกัวชิาการพสัดุ อตัราเดือนละ 2,000 บาท ต่อเดือน  

 

1.11.3. โครงการอบรมสัมมนานกัวจิยัศิลปวฒันธรรม  โดยมีนางสาวกานตร์ว ีชมเชย เป็นผูย้มืเงินรองจ่าย 

100,000 บาทอยูร่ะหวา่งงานพสัดุท าเอกสารการเบิกจ่าย 

 

1.11.4. โครงการจดัท าวารสารวิชาการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ นางจนัทิรา  จิตวีระ เป็นผูย้มืเงิน รองจ่าย  

87,500 บาท   รอเอกสารการเบิกจ่ายบางส่วนท่ีคุณกานตร์ว ีชมเชย      และอยูร่ะหวา่งงานพสัดุท าเอกสาร

เบิกจ่าย 

1.11.5. โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถ่ินวฒันธรรม   นายววิฑัฒน์ สมตน ไดข้ออนุมติั ยืมเงิน

รองจ่าย  จ  านวนเงิน 235,000 บาท 

 

1.11.6. โครงการเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ  พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล 

อดุลยเดชทรงเจริญพระชนมาย ุ ๘๕ พรรษา   นายจาระไน  ไชยโยธา ไดข้ออนุมติัยมืเงินรองจ่าย   จ  านวนเงิน 

30,000 บาท 

 

1.11.7. สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บอนุมติังบประมาณ ประจ าปี 2556 ดงัน้ี 

เงินงบประมาณรายจ่าย ในงบเงินอุดหนุน 940,000 บาท  และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้

8,497,200 บาท 

สรุปรายงานการใชจ่้ายเงินรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2556 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

2555  ไดรั้บ 8,497,200 บาท ใชไ้ป 125,174 บาท คิดเป็น 13.48 % คงเหลือ 8,372,026บาท คิดเป็น ร้อยละ 98.53 

% สถาบนัฯตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย723,800 บาท คิดเป็น 67.52 % ซ่ึงเบิกจ่ายต ่ากว่าเป้าหมาย 598,626 บาท         

คิดเป็น 54.04 %  ส่วนงบประมาณรายจ่าย ในงบเงินอุดหนุน ( เงินแผน่ดิน ) ยงัไม่มีการเบิกจ่าย รายละเอียดตาม

เอกสารดงัแนบ 

1.11.8 รายงานเป้าหมายกลยทุธ์ทางการเงิน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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1.12 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 นางสาวณิชาภทัร  จาวิสูตร แจง้วา่ไดจ้ดัท าแผนการน าวาระเขา้ท่ีประชุม  และแผนการด าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เรียบร้อยแลว้  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อให้บุคลากร

สถาบนัฯ ไดท้ราบและปฏิบติัตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนด รายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมรับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

คร้ังท่ี 9 /2555  เม่ือวนัพุธท่ี  17  ตุลาคม  2555  
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง  โดยมีขอ้แกไ้ข  ดงัน้ี  หนา้ 6 วาระท่ี 1.4.2  ตดัขอ้ความ  เม่ือไดรั้บ
งบประมาณซ้ือ Harddies  ต่อไป ออก 
 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

   - 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
4.1       แผนการบริหารความเส่ียง  ปีงบประมาณ 2556  สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานวา่  ในปี 2556  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  จดัท าแผน
บริหารความเส่ียง  ปีงบประมาณ 2556  จ านวน 3 เร่ือง  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุม พิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  ใหด้ าเนินการ 3 เร่ือง 
 1.  การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ 
 2.  มาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
 3.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 และให้งานประกนัคุณภาพการศึกษา  จดัส่งเอกสารให้ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา  ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2555 
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4.2  แบบส ารวจความต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ หอศิลป์ g23 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งปรเทศไทย  รายงานว่า  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ได้ส ารวจความต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ณ  หอศิลป์ g23 (เสาร์ – อาทิตย์)                          
มีผูป้ระสงคจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ี จ  านวน 5 คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
 

4.3  ตารางการปฏิบัติงาน ณ  หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ประจ าเดือน ธันวาคม 
2555 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานวา่  ตามท่ีท่ีประชุมขอให้
งานบริหารศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ปรับเปล่ียนรายช่ือผูป้ฏิบติังาน ณ หอศิลป์ g23 นั้น  ไดด้ าเนินการ
แลว้รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และขอเพิ่มเติมดงัน้ี 
 -  ชั้น 4 มอบใหน้ายตวนั   รักแผน รับผดิชอบ (องัคาร – ศุกร์) 
 -   ว ันพุธ เพิ่ม ช่ือนายปยุต  ถิระสาโรช (กรณีมีงานส าคัญฯ ขอให้นางสาวสโรชา  เมฆอรุณ                           
ช่วยด าเนินการ 
 -   วนัศุกร์ เพิ่มช่ือนางกุสุมาลย ์  ศิริโภคานนท ์
 

 4.4  แบบสอบถามโครงการบริการด้านพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ :                 
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ไดจ้ดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการบริการดา้นพื้นท่ีทางศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา
สุนทรียะ : ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย โดยสอบถามความคิดเห็นใน 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติ เห็นชอบ  และปรับให้ เข้ากับการประกันคุณภาพการศึกษา                         
ส าหรับตอนท่ี 3 ขอให้เพิ่มขอ้ค าถาม “หัวขอ้ท่ีตอ้งการให้สถาบนัฯ จดัในคร้ังต่อไป” และขอให้เพิ่มเติมใน           
แบบประเมินของทุกโครงการ 
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4.5 ทุนพฒันาบุคลากร 

  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานว่า  ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ได้รับจดัสรร

งบประมาณทุนพฒันาบุคลากร สายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 50,000 บาท เพื่อให้บุคลากรเขา้รับการอบรม 

สัมมนา เพื่อพฒันาตนเองและงานในหน้าท่ี นั้ น  ในเดือนพฤศจิกายน 2555  นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม          

ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศึกษาการบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม  งานบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาเอก              

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555  คร้ังท่ี 1 ณ พิพิธภณัฑ์อีสานโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์อีสาน 

วนัท่ี 1 -3 ธนัวาคม 2555  จ านวนเงิน 3,300  บาท 

 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ เ งิน  จ านวน 3 ,300 บาท ให้นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม                          
เขา้ร่วมโครงการฯ  ดงักล่าว 
 

4.6 รายงานผลการประชุมคณะท างานโครงการงานวันเด็ก  ประจ าปี 2556  มหาวิทยาลัย                          

ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ   “ เ ท ศ ก า ล วั น เ ด็ ก สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ ห่ า ง ไ ก ล ย า เ ส พ ติ ด ” 

                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานวา่ ตามท่ีไดมี้การประชุมคณะท างานโครงการงานวนัเด็ก  

ประจ าปี 2556  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  “เทศกาลวนัเด็กสืบสานวฒันธรรมไทยและห่างไกลยาเสพติด”  

เม่ือวนัท่ี  29  ตุลาคม  2555  ร่วมกับตัวแทนพฒันาการจังหวดั  ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                  

และตัวแทน อบต.องครักษ์ ได้รับความร่วมมือด้วยดี โดยร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาจากการด าเนินการ                    

ในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 - ซุม้อาหารอิสลาม จดัใหค้นมุสลิมมาจ าหน่ายอาหารโดยเฉพาะ 

-  ส่วนของ  OTOP ซ่ึงจ าหน่ายอาหารส่วนใหญ่ และขายไม่ได ้เน่ืองจากมีการแจกอาหารแก่ผูเ้ขา้ร่วม

งานในปีน้ี จึงแกปั้ญหาโดยการมอบค่าใช้จ่ายให้ ร้านคา้จดัอาหารมาบริการในงาน เพื่อเกิดความร่วมมือกบั

ชุมชน 

 -   ส่วนของ อบต อ าเภอองครักษ์  ในปีท่ีแลว้ ส่งชุดการแสดงเขา้ร่วมงาน  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม             

ในปีน้ีจึงไดเ้ชิญชวนใหม้าจดังานวนัเด็กอีกคร้ัง  และจดัซุม้ให ้1 ซุม้ 

 - เวลาท่ีใช้ในการจัดงาน ปรับลดให้น้อยลง จากเวลา  8.00 – 16.00 น. เป็น 8.00 – 14.00 น.                    

โดยใชเ้วลาในกิจกรรมการแสดงเพิ่มข้ึน  และปรับลดช่วงพิธีการกล่าวตอ้นรับเปิดงานเหลือท่านละ 5 นาที 

 นอกจากนั้น  จะไดน้ าการประชุมร่วมกบั 40 โรงเรียนเขา้มาอยูใ่นกิจกรรมหน่ึงของโครงการ 
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 อน่ึงเม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2555  ได้ลงพื้นท่ีการจัดงาน และถ่ายภาพเพื่อก าหนดสถานท่ี                
จดังาน เช่น ลานจอดรถหน้าอาคาร  เป็นท่ีวางเคร่ืองเล่น  บา้นลม  มา้หมุน  ชิงชา้สวรรค์  ลานปูนหนา้โรงยิม  
เป็นบริเวณศูนยอ์าหาร 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  ในการน้ีผูอ้  านวยการฯเห็นวา่การจดังานในอาคารกีฬา 1 จะช่วย
แกปั้ญหาอากาศร้อนจากการจดัโครงการในปีท่ีผา่นมา  และใหจ้ดัแต่งซุม้ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการจดังาน
เร่ืองยาเสพติด 

4.7 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555                
และตัวช้ีวดัแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นายสุรชยั    ทุหมดั รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 2555 และตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร์ ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ-  
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และให้น าผลสรุปดงักล่าวไปใชใ้นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์             
และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถาบนัฯ โดยมีขอ้เสนอแนะตามพนัธกิจ 4 ดา้น ดงัน้ี   
 

1.ดา้นการเรียนการสอน สถาบันฯ เป็นหน่วยงานท่ีไม่ มีการเรียนการสอน จึงไม่ มีนิสิตท่ีต้อง
รับผดิชอบโดยตรง  

แนวทางการด าเนินงาน ให้ด าเนินโครงการด้านบูรณาการแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานกับรายวิชา           
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วชิาสุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติและวชิาความคิดสร้างสรรคจ์ากภูมิปัญญาไทย 

2.ดา้นวจิยั ในปีงบประมาณ 2555 สถาบนัฯ มีงานวจิยั 1 ช้ิน เก่ียวกบัการใหบ้ริการหอจดหมายเหตุ มศว 
เป็นงานวจิยั Routine to Research เน่ืองจากสถาบนัฯ ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณดา้นการวจิยั  

แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 สถาบนัฯ ได้รับจดัสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
จ  านวน 100,000 บาท จึงให้ด าเนินโครงการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การใช้ภาษาผา่นส่ือ
ออนไลน์ การให้บริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย และการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและน าผล
ดงักล่าวมาพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่ผูส้นใจทัว่ไป   

3.ดา้นการบริการวชิาการ  ถาบันฯ  เ ป็นหน่วยงานท่ี มีแหล่ง เ รียน รู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ                   

ท่ีหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ 2555 สถาบนัฯ จดัโครงการบริการวิชาการจ านวนมากและครอบคลุม             

ในหลายประเด็น  
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แนวทางการด าเนินงาน ใหด้ าเนินโครงการดา้นการบริการวชิาการดา้นวฒันธรรมและศิลปะและพฒันา 

การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยให้น ามาเป็นยุทธศาสตร์หลกัของหน่วยงาน เน่ิองจากมีความพร้อมในหลาย

ดา้น  

4.ดา้นการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ ในปีงบประมาณ 2555 สถาบนัฯ ด าเนินการโครงการดา้น

การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ รวมถึงโครงการวนัส าคญัของมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง  

แนวทางการด าเนินงาน ให้ด าเนินโครงการดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายทางวฒันธรรมของหน่วยงาน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ มีความเห็นให้ปรับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์       
ขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนั  

  

4.8 แผนการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
 นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ  รายงานว่า  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการโครงการประหยดั

พลงังาน ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ นั้น ไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน
เรียบร้อยแลว้ ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
 

 4.9 แบบฟอร์มประเมินผลส าเร็จของงานวจัิยและติดตามการประเมินผล 
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั รายงานว่า   เพื่อให้การด าเนินงานวิจยัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ฝ่ายวิชาการและวิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบฟอร์มประเมินผล
ส าเร็จของงานวจิยัและติดตามการประเมินผลการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ข้ึน จ านวน 3 แบบฟอร์ม ไดแ้ก่ 

1. แบบรายงานผลความส าเร็จของงานวจิยั 
2. แบบประเมินผลความส าเร็จของงานวจิยั 
3. แบบติดตามการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ เปรียบเทียบก่อน – หลงั ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และเห็นสมควรใหง้านวจิยัน าไปใชใ้นการประเมินผล
ความส าเร็จของงานวิจยัสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
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 4.10 แผนปฏิบัติการของส่วนงานวจัิยและพฒันา ปีการศึกษา 2555 

  นางสาวกานตร์ว ี ชมเชย  รายงานวา่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานส่วนงานวจิยัและพฒันาเป็นไป

อยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการของสถาบนั ฯ จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการของ

ส่วนงานวจิยัและพฒันา ปีการศึกษา 2555 ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 

 
 

 4.11 แบบติดตามความก้าวหน้า และแบบสรุปผลการพฒันาต่อยอดงานวจัิย ของสถาบันวฒันะรรม

และศิลปะ 

  นางสาวกานต์รวี  ชมเชย รายงานว่า งานวิจยัและพฒันาขอเสนอแบบติดตามความกา้วหน้า

ของงานวจิยั เพื่อทราบความกา้วหนา้ของนกัวจิยัของสถาบนัฯ สนบัสนุนให้การด าเนินงานวิจยัส าเร็จลุล่วงตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด และเสนอแบบสรุปการพฒันาต่อยอดงานวิจยัของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เพื่อใชใ้น

การตรวจสอบและติดตามว่ามีการน าผลการวิจยัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จมาต่อยอดในการวิจยัคร้ังต่อไปหรือไม่

อย่างไร เพื่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ท่ีต่อยอดข้ึนไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 

เอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
 

 4.12 การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการหอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัย                             

ศรีนครินทรวโิรฒ และผลการด าเนินงานของโครงการหอจดหมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2555 

 นางสาวสโรชา    เมฆอรุณ รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะขอให้น าผลการสรุป

งานวจิยัเร่ือง การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

และผลการด าเนินงานของโครงการหอจดหมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2555 มาประยุกต์และปรับปรุง                  

ในการด าเนินกิจกรรมของหอจดหมายเหตุในปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงผลจากการวิจยัเร่ือง การศึกษาการส ารวจ
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ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปประเด็นส าคัญ                            

คือ ผูเ้ขา้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ี รวมถึงการให้ขอ้มูลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ส่งผลให้การจดักิจกรรมต่างๆ ของหอจดหมายเหตุตอ้งค านึงถึงการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูล มีจิตบริการซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการสร้างความประทบัใจและจดจ าของผูเ้ขา้ชม

นิทรรศการ  

นอกจากน้ีจากการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของโครงการจัดตั้ งหอจดหมายเหตุ                    

และหอเกียรติยศโพธิวิชชาลัย จังหวดัสระแก้วนั้น พบว่า ชุมชนมีความต้องการให้หอจดหมายเหตุเป็น 

แหล่งเรียนรู้ว ัฒนธรรมและศิลปะ  ต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมความรู้ 

ท่ีหลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ดังนั้ นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหอจดหมายเหตุ 

จึงก าหนดให้มี กิจกรรมนิทรรศการและส่ือแหล่งเ รียนรู้ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จ .สระแก้ว                       

ลกัษณะกิจกรรมคือเป็นการจดัท านิทรรศการแผนท่ีทางวฒันธรรมท่ีรวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งโบราณคดี 

ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชนจงัหวดัสระแก้ว และกิจกรรมนิทรรศการ

ประเพณีการเกิด ลกัษณะกิจกรรมคือเป็นการบอกเล่าเร่ืองราววฒันธรรมประเพณีเก่ียวกบัการเกิด ตั้งแต่ก่อน

การตั้งครรภจ์นหลงัการคลอดบุตร ความเช่ือในภูมิภาคต่างๆ ของไทย การปฏิบติัตนทั้งก่อนและหลงัคลอดบุตร  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพจิารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการจดักิจกรรมนิทรรศการและส่ือแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม                 

และภูมิปัญญาไทย  จ.สระแกว้ และกิจกรรมนิทรรศการประเพณีการเกิด 

 

4.13 แผนการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

ผูอ้  านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ แจ้งว่า ขณะน้ี สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ                     

ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน เพื่อเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคล   

และวางแผนดา้นอตัราก าลงัของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
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4.14 แผนการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว รายงานวา่  ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณโครงการ

บูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคมศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย และ โครงการหอจดหมายเหตุและแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรมและศิลปะ จงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้ จึงขอรายงานแผนการด าเนินงาน

โครงการ ฯ ดงักล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ และขอใหผู้รั้บผิดชอบโครงการด าเนินการตามแผน 

 

เลิกประชุม  เวลา      16 . 20      น. 

 

 

...............................................................   .............................................................. 

  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)                (ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล   อินทร์จนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

................................................................... 

 (นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 

             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

            ผูบ้นัทึกการประชุม 


