
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่ 11 /2555 

วนัพุธที ่ 26   ธันวาคม   2555 
ณ    ห้องเอกฉันท์   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. นางสาวมาลยัพร     เทวะประสิทธ์ิพร หวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
10. นางสาวณฐันนัท ์ บวังาม  หวัหนา้งานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
11. นางสาวณิชาภทัร จาวสูิตร นกัวชิาการศึกษา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอคัรวนิท ์ นิยมเดชา นกัวชิาการศึกษา 
2.  นายววิฑัฒน์            สมตน  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
3.  นางสาวธนญัญา กลมเกลียว เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
4. นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ นกัวชิาการเงินและบญัชี 
5. นางสาวสโรชา เมฆอรุณ ภณัฑารักษ ์
6. นายปยตุ  ถิระสาโรช นกัเอกสารสนเทศ 
7. นายยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
8.  นายตวนั  รักแผน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
9. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
10. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี  
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เร่ิมประชุมเวลา    13.45    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิและปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒก าหนดจดัพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิ และปริญญาบตัร 

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 นั้น ในปีน้ี สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีมติให้ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                       

สยามบรมราชกุมารี และมอบปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แก่ศาสตราจารยน์ายแพทยส์งคราม  

ทรัพยเ์จริญ และมีบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร จ านวน 3,796  คน 

1.1.2 โครงการสีสันแห่งศรีนครินทร์ 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายจะจดังานเล้ียงสังสรรค์เน่ืองในโอกาสปีใหม่พุทธศกัราช 

2556 เพื่อขอบคุณและเป็นขวญัก าลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความรัก ความสามคัคี 

ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลยัโดยจดัท่ีประสานมิตรวนัท่ี 26 ธันวาคม 2556 คือในเย็นวนัน้ี ส่วนท่ีองครักษ ์             

จดัในวนัพรุ่งน้ี (27 ธนัวาคม 2555)  ส าหรับสถาบนั ฯ ไดซ้ื้อโต๊ะจีนไวใ้ห้ 2 โต๊ะ ขอให้บุคลากรทุกคนมาร่วม

สนุกและของรางวลั “แต่งกายสีสันสวยงาม”  
  

1.2         เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
1.2.1    ประชุมก าหนดแนวทางความตอ้งการของชุมชนเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือดา้นการบริการ 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานว่า  ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดจดัโครงการการ

ประชุมก าหนดแนวทางความตอ้งการของชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2556 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 ธนัวาคม 2555 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนยก์ลางการแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ

ของชุมชน ให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และน าไปก าหนดแนวทางความ

ตอ้งการของชุมชนไดถู้กตอ้ง เพื่อพฒันาการจดัโครงการดา้นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสร้างความ

ร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักบัชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็ง 

ของชุมชน ขอความร่วมมือบุคลากรสถาบนั ฯ ไปร่วมงานร่วมตอ้นรับและลงทะเบียน 

1.2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จะรับการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ในเดือน

เมษายน 2556 นั้น เพื่อใหก้ารจดัท าเอกสารรับการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ฯ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างานจัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR)                 
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และค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ โดยก าหนด

ผูรั้บผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ ในการจดัหาเอกสารหลกัฐานตามตวับ่งช้ีให้ครบถว้นสมบรูณ์ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวิจัย 

1.3.1 แต่งกายผา้ไทย สวสัดิการใหบุ้คลากร 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั รายงานว่า  ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดมี้การรณรงค์ 

ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมแต่งกายผ้าไทยในวันส าคัญฯ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเ น่ือง                           

รวมทั้งให้บุคลากรสถาบนัฯ แต่งกายผา้ไทยทุกวนัจนัทร์ นั้น  ในการน้ีได้จดัหาผา้ไทยจากศูนย์ศิลปาชีพ                 

เพื่อเป็นสวสัดิการใหบุ้คลากรใหน้ าไปตดัเส้ือคนละ 1 ตวั ทั้งน้ีจะจดัหาช่างตดัเส้ือมาวดัตวัภายในสัปดาห์หนา้ 

1.4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4.1 พิธีเปิดงานโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา สุนทรียะ  ธรรมมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า โครงการศิลปวฒันธรรม                

เพื่อการพฒันา สุนทรียะ  ธรรมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  มศว 

อ าเภอองครักษ์  ในวนัท่ี  27  ธันวาคม  2555  เวลา 15.00 น.  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกคนเขา้ร่วมโครงการ                   

ในวนัพรุ่งน้ี โดยจะมีอธิการบดี และผูว้่าราชการจงัหวดันครนายก เป็นประธานในการเปิด พร้อมแขกรับเชิญ

และศิลปิน  เช่น ศาสตราจารยว์รุิฬ  ตั้งเจริญ 

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.5.1 ตดัโอนอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั 

นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรม

และศิลปะ ไดด้ าเนินการขอตดัโอนพนกังานมหาวิทยาลัยของศูนยอ์จัฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง  

ในก ากบัดูแลของส านกังานยุทธศาสตร์ จ านวน 3 อตัรา ต าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์ เลขประจ าต าแหน่ง (8) 

74095  เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เลขประจ าต าแหน่ง (8) 74096 และนกัวิชาการโสตทศันศึกษา เลขประจ า

ต าแหน่ง (8) 74097  ให้อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจ

และยทุธศาสตร์ของการพฒันา นั้น ไดรั้บแจง้เป็นการภายในแลว้วา่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบ

แล้ว เม่ือได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะรีบด าเนินการท าหนังสือให้กองการเจา้หน้าท่ี น าเขา้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป   
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1.6          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  รายงานดงัน้ี 
1.6.1 สภาพกายภาพและการใชพ้ื้นท่ี อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้  

-  การใชพ้ื้นท่ี  
วนัจนัทร์ท่ี 26 – วนัองัคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 องคก์ารนิสิต มศว ใชพ้ื้นท่ีเตรียมงาน และจดังานวนั

ลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 8.00 – 24.00 น.  
วนัพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 นิสิตคณะแทยศาสตร์ ขอใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมซ้อมเพลงเชียร์คณะ                 

จ านวน 62 คน  
1.6.2  วตัถุภูมิปัญญา เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 6 ธนัวาคม 2555 บุคลากรสถาบนัฯ ด าเนินการจดัเก็บวตัถุภูมิปัญญา 
ดงัน้ี  

    1) เคร่ืองถว้ยบรรจุใส่กล่องและเก็บไวท่ี้หอ้งเก็บของชั้น 2  
    2) เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียงน าไปจดัแสดงในหอ้งนิทรรศการ 9 ภูมิวฒันธรรม ชั้น 2  
    3) ตูแ้ละชั้นจดัแสดงน ามาเก็บไวห้อ้งเก็บของ(หอ้งส านกังานเดิม) ชั้น 1  

 

1.6.3 สรุปและประเมินผลผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  
 ขอรายงานผลเป็นรายไตรมาศ ตามปีการศึกษา (มิถุนายน – พฤษภาคม) 
 

1.6.4 โครงการบริการวชิาการ  
โครงการ บก.16 “โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ  นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา 

ธรรมชาติ” ผูรั้บเหมาจดันิทรรศการได้ติดตั้งระบบไฟ และผนังติดรูปภาพนิทรรศการเรียบร้อยแล้วโดยน า
อุปกรณ์มาส่ง ตั้ งแต่ว ันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 และเร่ิมติดตั้ งระบบไฟและผนังแขวนรูปภาพตั้ งแต่                      
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555  

ทั้ ง น้ี  เ ร่ืองอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู ้ร่วมพิ ธี เปิดงาน ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว                           
และจะส่งใบเสร็จค่าใชจ่้ายแก่ฝ่ายการเงินในวนัเปิดนิทรรศการ  

 

1.6.5 โครงการบูรณาการกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
   (RAP 12)  
 ขณะน้ีโครงการได้รับอนุมัติ และท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการโครงการ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว                      
โดยนิสิตรายวิชาสุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต จ านวน 6 section section ละ 220 คน รวม 1,200 คน จะมาชม
นิทรรศการ และเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย ในวนัพฤหัสท่ี 17 มกราคม 2556 โดยแบ่งเป็น                         
ช่วงเชา้ 3 section จ านวน 600 คน ช่วงบ่าย 3 section จ านวน 600 คน  
 ทั้ งน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามโครงการเพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการ 2 ส่วน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการจดัโครงการ และดา้นวตัถุประสงค์ของโครงการ ข้ึน เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมโครงการในคร้ัง
ต่อไป  
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1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานวจัิยและพฒันา 
 นางสาวกานตร์ว ี   ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 
1.7.1 ตามท่ีวารสารวิชาการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (27) กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 
ไดเ้ผยแพร่ไปยงัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเผยแพร่ในเวบ็ไซตว์ารสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ไดรั้บ
ผลการประเมินกลบัมาจ านวน 108 ชุด ขอรายงานผลการประเมินวารสาร ฯ ดงัน้ี 

- ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 108 คน เป็นชาย 34 คน หญิง 74 คน 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 คน ปริญญาตรี 30 คน ปริญญาโท 50 คน ปริญญาเอก 24 คน 

 -    ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 88 คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์10 คน รองศาสตราจารย ์8 คน  ศาสตราจารย ์2 คน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 85 ส่วนความพึงพอใจในประเด็นการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ ร้อยละ 90.74 บรรลุเป้าหมาย  ส่วนปัญหาและแนวทางการแกไ้ขนั้น มี 2 ประเด็น คือ 

1. ผูท้รงคุณวุฒิส่งผลการประเมินล่าช้า แก้ไข โดยระบุวนัก าหนดส่งผลการประเมินในหนังสือ              

เรียนเชิญ และโทรศพัทป์ระสานงานเป็นระยะ 

2. ผูท้รงคุณวุฒิส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูป้ระเมินล่าช้า แก้ไขโดยแนบเอกสารการ

เบิกจ่ายไปด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให ้รายละเอียดคามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.7.2 รายงานผลการติดตามการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ รอบท่ี 1 เดือนธนัวาคม 2555 

  ตามท่ีสถาบนัฯไดด้ าเนินการวจิยัหวัขอ้ “การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมาย

เหตุ  มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ ”ได้ด า เ นินการแล้ว เส ร็จในเดือนพฤษภาคม 2555  นั้ น                                    

ส่วนงานวิจยัและพฒันาไดด้ าเนินการติดตามการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์รอบท่ี 1 เดือนธันวาคม 2555             

ผลปรากฏวา่ผลการวิจยัดงักล่าวไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในหน่วยงานภายนอก ส่วนในสถาบนัฯบุคลากรของหอ

จดหมายเหตุ อยู่ระหว่างการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลท่ีได้จะเป็นอย่างไร จะน ามารายงาน                            

ใหท่ี้ประชุมทราบในการรายงานรอบท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2556 เอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ 

 นางสาวสโรชา     เมฆอรุณ   งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี 

1.8.1 รายงานการควบคุมภายในด้านกิจกรรมดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุฯ ระหว่างเดือนกันยายน – 

ธันวาคม 2555 พบเช้ือราท่ีกล่องเก็บเอกสาร และได้แพร่ไปยงักล่องเก็บภาพ ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ

เปล่ียนกล่อง และเปล่ียนแฟ้มก่อนน าเขา้เก็บตูจ้ดัเก็บ รายละเอียดเอกสารดงัแนบ  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ-  
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1.8.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรม ตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 26 ธนัวาคม 2555)   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

   นางสาวณฐันนัท ์  บวังาม  ปฎิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย รายงานดงัน้ี 

1.9.1 รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการใชจ่้ายเงิน งบประมาณประจ าปี 2556 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.9.2 รายงานการขอใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.10 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 

 นายจาระไน   ไชยโยธา   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 

1.10.1 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมาย ุ        

85 พรรษา ไดด้ าเนินการเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2555 ณ  บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์

ดร.สาโรช บวัศรี ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม ร้อยละ 94.58 

- ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

- ควรมีการจดักิจกรรมใหม้ากข้ึน 

- ควรรณรงคใ์หห้น่วยงานเขา้ร่วมและตระหนกัถึงความส าคญัมากกวา่น้ี 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ - 

1.10.2 โครงการรณรงคแ์ต่งกายผา้ไทยในวนัส าคญั สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  พุทธศกัราช 2556           

ซ่ึงไดด้ าเนินการรณรงคใ์ห้บุคลากร สถาบนัฯ แต่งกายดว้ยผา้ไทยทุกวนัจนัทร์ และไดร้ณรงคใ์ห้มีการแต่งกาย          

ในวนัส าคญั ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน  เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

อ าเภอ แม่สอด จงัหวดัตาก ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม ร้อยละ 88.56 

- ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

- การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง 

- ความสะดวกในการเดินทาง 
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2. เทศกาลวนัลอยกระทง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ความพึงพอใจ  ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
- ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.54 
- ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

- การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง  
3. พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจ ร้อยละ  

ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
- ความพึงพอใจ ร้อยละ  92.86 
- ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

- การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการแต่งกาย 

ส าหรับโครงการสีสันแห่งศรีนครินทร์  2556 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินงานฝ่ายพิธีสงฆร่์วมกบักองกิจการนิสิต ชมรมพุทธศาสตร์ มศว  มีผูบ้ริหาร บุคลากร 
นิสิต และบุคคลทัว่ไป กว่า 400 คน เขา้ร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณบุคลากรสถาบนั ฯ ท่ีใร่วมมือและด าเนิน                  
งานใหก้ารจดังานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

  รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู ้รับบริการชมนิทรรศการถาวร หอเกียรติยศ มศว                      
ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน ตุลาคม – ธนัวาคม 2555  

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ – 

1.10.2 งานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
1. กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 2555 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดจดัในวนัท่ี  4 มกราคม 2556               

โดยมีกิจกรรม คือ กิจกรรมสันทนาการและบนัเทิง กิจกรรมสร้างความสามคัคี กิจกรรมการจบัฉลากของขวญั                
และกิจกรรมผูบ้ริหารมอบของรางวลัใหก้บับุคลากร 

2.โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร“การพฒันาบุคลิกภาพของบุคลากร และมาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
และรักษาความปลอดภยั อาคารประสานมิตร” 2556 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดจดัวนัท่ี24-25 
มกราคม 2556 โดยเชิญคุณกร  สรธญัธรณ์ และคุณวรัญญู  ป่ินฉ ่า เป็นวิทยากรบรรยาย “การพฒันาบุคลิกภาพ
ของบุคลากร” และวิทยากรจากส านกัดบัเพลิงคลองเตย กองวิชาการและแผนงาน ส านกัป้องกนัและบรรเทา             
สาธารณภยั บรรยาย เร่ือง “ภยัใกลต้วัท่ีก่อใหเ้กิดอคัคีภยัและมาตรการป้องกนั” 
1.11 โครงการประหยดัพลงังาน 

 นางสาวอุษณีย์     เล้าเจริญ  รายงานว่า  ตามท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินงานตาม

มาตรการประหยดัพลงังานของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ นั้น ไดจ้ดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ตามมาตรการประหยดัพลงังานของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เสนอให้ผูอ้  านวยการลงนามเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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1.12 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

นางสาวณิชาภทัร  จาวสูิตร รายงานดงัน้ี 

1.12.1 งานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

- จดัท าแฟ้มเอกสารหลกัฐานองคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

-  รวบรวมเน้ือหาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

1.12.2  งานประกันคุณภาพได้จัดท าคู่ มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555                     

ส าหรับสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  เพื่อให้บุคลากรไดท้ราบรายละเอียดรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ

การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1.13 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานพสัดุ 

1.13.1 สอบราคาซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 นายววิฑัฒน์ สมตน แจง้วา่ ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์                               

เป็นเงิน 208,000 บาท นั้น ไดท้  าการเปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ือง วงเงินงบประมาณ 104,000 บาท 

ไปเม่ือเชา้วนัน้ี โดยมีบริษทัเขา้มาเสนอราคา 4 บริษทั ดงัน้ี 

1. บริษทั เอก็คอม โอเอ  จ  ากดั 

2. บริษทั เอน็เค ดาตา้เน็ตเวร์ิค จ ากดั 

3. บริษทั รียเูน่ียน โซลูชัน่ จ  ากดั 

4. บริษทั สหธุรกิจ จ ากดั 

ทั้งน้ีจะสรุปผลการสอบราคา และรายงานใหท่ี้ประชุมทราบในคร้ังต่อไป 
 

1.14 กจิกรรม 5 ส 

 นางสาวจิตภาพร  เกษประดิษฐ ์ รายงานวา่  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม 5 ส 

ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ 2556  นั้น ขอรายงานว่า คณะกรรมการฯได้ประชุม

หารือการก าหนดแนวทางการประเมินกิจกรรม 5 ส โดยพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5 ส การก าหนดพื้นท่ีด าเนินกิจกรรม 5 ส (กลุ่มท่ี 1 กลุ่มก้านกล้วย กลุ่มท่ี 2 กลุ่มชบาแก้ว  ) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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 ทั้ งน้ีขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ในการด าเนินกิจกรรม 5 ส บริเวณโต๊ะท างานของตน                             

อย่างน้อยวนัละ 10 นาที โดยพนักงานท าความสะอาดจะดูแลท าความสะอาดพื้นท่ี และบริเวณโดยรอบ                

และจะด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ไตรมาสท่ี 1 ในวนัท่ี 7 มกราคม 2556 พร้อมจะรายงานผลการ

ตรวจประเมินใหท้ราบในคร้ังต่อไป 

เสนอท่ีประชุมรับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

คร้ังท่ี 10 /2555  เม่ือวนัศุกร์ท่ี  23  พฤศจิกายน  2555  

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง  
 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

 

   - 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 

4.1     รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม  

           รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดจ้ดัโครงการตามแผนการปฏิบติัการ

ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 งานประกนั

คุณภาพการศึกษาไดด้ าเนินการสรุปผลตามแผน ฯ เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณ 
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4.2     รายงานสรุปผลโครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ศรีนครินทร์ถิ่นวฒันธรรม ประจ าปี 2555  

           นางสาวณิชาภัทร  จาวิ สูตร รายงานว่าตามท่ีสถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะร่วมกับ                             

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ศรีนครินทร์ถ่ินวฒันธรรม ประจ าปี 2555                        

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  นั้น ได้สรุปผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ                    

ร้อยละ 91.6 บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และขอใหน้ าปัญหาและแนวทางแกไ้ขไปปรับแกใ้นการจดั

โครงการคร้ังต่อไป 
 

4.3     โครงการประกนัคุณภาพ : กจิกรรมจัดอบรมประกนัคุณภาพการศึกษา 

           นางสาวณิชาภทัร  จาวิสูตร รายงานวา่สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะก าหนดจดัโครงการประกนั

คุณภาพ : กิจกรรมจดัอบรมประกนัคุณภาพการศึกษา ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ ในวนัท่ี 22 มกราคม 

2556  โดยมีวิทยากรผูใ้ห้ความรู้จากฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แก่บุคลากร

ในสถาบนัฯ น ามาไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ  
 

4.4     โครงการปฏิบัติตนตามแนววถิีพุทธเพือ่ยกระดับคุณภาพสังคมทีย่ัง่ยนื 

                     นายยคุลวชัร์  ภกัดีจกัริวฒ์ิุ  รายงานวา่  สถาบนั ฯ ก าหนดจดัโครงการปฏิบติัตนตามแนววิถีพุทธ

เพื่อยกระดบัคุณภาพสังคมท่ีย ัง่ยนื ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556  เพื่อเป็นการท านุบ ารุง  ส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรม

และศิลปะตามแนววิถีชาวพุทธ    และเป็นการบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต  โดยจัดกิจกรรม                     

เป็นการแสดงของนิสิตในรูปแบบของละครเวที เร่ือง ศีล 5  

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ  
 

4.5     แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2555 

                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานว่า สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ                 

การดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง

การเรียนรู้ และท านุวฒันธรรมและศิลปะ โดยการเช่ือมโยงและประสานกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต                     
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ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สืบสานและสร้างองค์

ความรู้ในการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ รายละเอียดดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และขอให้ผูรั้บผิดชอบโครงการด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนด 

และเม่ือด าเนินการครบถ้วนแล้ว ขอให้งานประกันคุณภาพการศึกษาสรุปผลการด าเนินการ เพื่อรายงาน                    

ใหม้หาวทิยาลยัทราบต่อไป 
 

4.6     แผนพฒันาบุคลากร 
                     รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 
2555 – กนัยายน 2556)  ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ดงัน้ี 

1. การเขา้รับการอบรม / สัมมนา ภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ านวน 3 คร้ัง / ปี 
2. การเขา้รับการอบรม / สัมมนา ภายนอกมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ านวน 1 คร้ัง / ปี 

ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนจ านวนการเขา้อบรม / สัมมนา จากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากไม่มีการเปิดอบรม / 
สัมมนา ในหวัขอ้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่ง 

 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ  
 

4.7 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น(ประชาพจิารณ์)แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556 

 นายสุรชยั    ทุหมดั รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์)แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2556 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้สถาบันฯ น าแผนดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินงาน               
ของสถาบนัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ มอบหมายให้นายสุรชัย ทุหมดั เป็นผูร้ายงานผลการติดตาม       
การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2556 ตามแผนการน าวาระเขา้ท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 



12 
 

วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ๆ  
5.1      การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

  คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากร           
ท่ีรับผดิชอบโครงการแยกเป็นรายประเด็น  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมทราบ โดยผูอ้  านวยการก าชับให้ผูรั้บผิดชอบโครงการด าเนินโครงการของตนให้เป็นไป       
ตามแผนงานและตวัช้ีวดัอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 

เลิกประชุม  เวลา      15 . 40      น. 
 
 
..............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)                (ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล   อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
................................................................... 
 (นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
            ผูบ้นัทึกการประชุม 


