
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่ 1 /2556 

วนัจันทร์ที ่ 28   มกราคม   2556 
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. นางสาวสโรชา เมฆอรุณ ภณัฑารักษ ์
5. นายยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
6. นายปยตุ  ถิระสาโรช นกัเอกสารสนเทศ 
7. นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ นกัวชิาการเงินและบญัชี 
8. นายตวนั  รักแผน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
9. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
10. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี 
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เร่ิมประชุมเวลา    13.40    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 ละครเวที เร่ือง “ศีล 5” 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดจดัโครงการปฏิบติัตนตามแนวพุทธ เพื่อยกระดบัคุณภาพสังคม          

ท่ีย ัง่ยนืในรูปแบบของละครเวทีเร่ือง “ศีล 5”  ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น 4 อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์

ดร.สาโรช บวัศรี โดยจะจดัรอบปฐมทศัน์ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ในการน้ีขอมอบหมาย            

ให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั ช่วยตอ้นรับและรับรองแขกผูเ้ขา้ร่วมงาน รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา           

ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลดา้นสถานท่ี และขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนร่วมด าเนินงานโครงการ

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

ส าหรับการแสดงในรอบอ่ืนๆ มีผูส้นใจแสดงความจ านงจองบตัรเขา้ชมจ านวนมาก และเห็นวา่ควรท า

กล่องรับบริจาคน า เงินเข้าศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ทั้ ง น้ีจะมีการประชุมการจัดโครงการ ฯ                              

ในวนัพุธท่ี 30 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.   

1.1.2 การประชุมวชิาการนานาชาติ ACAC 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จะจดัการประชุมวิชาการนานาชาติคร้ังท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 

2556  นั้น ได้มีการประชุมด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีนางสาวกานต์รวี  ชมเชย เป็นผูป้ระสานงาน                

และในช่วงเตรียมงานและการประสานงานขอให้นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ และนายปยุต  ถิระสาโรช                     

มาช่วยจดัท าเอกสารท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

1.1.3 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิและปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2554  ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 โดยจะมี

การประชุมการท าวีดิทศัน์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี             

ในวนัจนัทร์ท่ี 28 มกราคม 2556 ท่ีหอ้งประชุมสถาบนั ฯ  

ก าหนดการฝึกซ้อม ซ้อมใหญ่ในวนัท่ี 27 28 และ29 เมษายน 2556 โดยบุคลากรของสถาบันฯ                   

จะเป็นกรรมการในฝ่ายฝึกซอ้มและฝ่ายพิธีการ 
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ส าหรับงานวนัมหาวิทยาลัยในปีน้ี (28 เมษายน 2556) ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการฝึกซ้อม                         
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการฯ เรียนหารือรองอธิการบดี                  
ฝ่ายบริหารว่าจะด าเนินการอย่างไร เช่น จดัเฉพาะพิธีท าบุญตกับาตรท่ี มศว อ าเภอองครักษ์ ในเช้าวนัท่ี 28 
เมษายน 2556 หรือจะจดัในวนัอ่ืนล่วงหนา้ 

1.1.4 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา               

ปี 2555 เร็วกว่าปีท่ีผ่านมา  นั้น ยงัมีกิจกรรมท่ีสถาบนั ฯ ตอ้งเร่งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2556 ขอมอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร  จาวิสูตร พิจารณาในเร่ืองท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน รวมทั้ ง                         
การด าเนินงานดา้นงบประมาณ ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหท้นัตามก าหนดเวลา 

 

1.1.5 สวสัดิการชุดผา้ไทย 
ตามท่ีสถาบนัฯ มีนโยบายให้บุคลากรของสถาบันฯ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแต่งกายด้วยผา้ไทย 

ผู ้บริหารจึงจัดสวัสดิการตัดชุดผ้าไทยให้กับบุคลากรเพื่อใส่ในงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                             
โดยผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย 

 

1.1.6 หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ตามท่ีสถาบนัฯ มีนโยบายใหก้ารบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีหลกัการดงัน้ี 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริหารยึดปฏิบัติและให้มีการประเมินผล เพื่อการพฒันาการบริหารงาน                   

อยา่งต่อเน่ือง 
 

1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานดงัน้ี 

1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาบุคลิกภาพของบุคลากร และมาตรการป้องกันอคัคีภัย                  
และรักษาความปลอดภยั อาคารประสานมิตร” เม่ือวนัท่ี 24 – 25 มกราคม 2556  มีนายจาระไน  ไชยโยธา                 
เป็นผูป้ระสานงานจัดโครงการได้เป็นอย่างดี ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรุปผล และการประเมินโครงการ                      
เพื่อน ารายงานต่อท่ีประชุมในคร้ังหนา้ 

1.2.2 ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท ได้ด าเนินการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท  เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 100,000 บาท งานการเงินได้ช่วยจดัซ้ือวสัดุส านักงาน               
คาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม 2556 แต่การใช้เ งินในไตรมาสท่ี 1                      
ตามหลกัเกณฑ์ 30 %  นั้น สถาบนั ฯ ยงัด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยูร่ะหวา่งท าใบ PO สัญญาผกูผนั
ใหท้นัในเดือนมีนาคม 2556 
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1.3         เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 

1.3.1 งบประมาณแผ่นดินเก่ียวกบัการเบิกจ่ายครุภณัฑ์ในงบลงทุน ขอให้ผูรั้บผิดชอบโครงการ งานการเงิน
และพสัดุร่วมกนัด าเนินการใหท้นัภายในก าหนดเวลา 

1.3.2 บุคลากรท่ีดูแลโครงการบก. ในไตรมาสท่ี 1 ซ่ึงจะตอ้งรายงานผลโครงการรายไตรมาส ขอให้ติดตาม
ผล รายงานผลและด าเนินการน าส่ง และในไตรมาสท่ี 2 ตอ้งใชง้บประมาณ 60 % ตามแผน ขอให้ผูรั้บผิดชอบ
แต่ละโครงการ รวมทั้งการเงินและพสัดุช่วยกนัติดตามและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

1.3.3 เน่ืองจาก บก. 16 มีอาจารยซ่ึ์งรับผิดชอบงบประมาณด้านวิจยั ประมาณ 450,000 บาท ขอลาออก                   
ท  าให้สถาบนั ฯ จะได้รับงบประมาณดงักล่าวมาด าเนินการจดัท าวารสารวิชาการนานาชาติ จ  านวน 2 ฉบบั                       
และจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่อไป 

1.4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4.1 ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดจ้ดัโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ: ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ               
ซ่ึงมีพิธีเปิดนิทรรศการเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2555  ณ พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย อ าเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถาบนั ฯ รวมทั้งบุคลากรทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือท าให้การด าเนินการส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี โดยมีอธิการบดี และรองผู ้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นประธานเปิดงาน                   
และมีผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณ 200 คน มีทั้งบุคลากรภายนอก(อาจารยแ์ละนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ครู – อาจารย์จากโรงเรียนในเครือข่ายของจังหวดันครนายก 
วฒันธรรมจงัหวดั) และบุคลากรภายใน (ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั นกัศึกษาวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั) แต่ยงัไม่ไดส้รุป
โครงการเน่ืองจากโครงการจะด าเนินการถึงเดือนมีนาคม 2556 และขอขอบคุณ นายสุรชัย  ทุหมัด                             
ซ่ึงไดร้ายงานวา่มีนิสิตวชิา SWU 252 เขา้ชมนิทรรศการ และไดใ้หค้วามรู้แก่นิสิตเป็นอยา่งดี 

1.4.2 โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาสุนทรียะ : กวี รูปธรรม จิตรกรรม (ตั้ ง – จ่าง) จะมีพิธีเปิด                      
ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ท่ี หอศิลป์ g23 ชั้น 2 โดยผูม้าร่วมงานจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน                
ไม่มีประธานเปิดงาน ขณะน้ีไดด้ าเนินการจดัท าบตัรเชิญ และโปสเตอร์เรียบร้อยแลว้ อยู่ระหว่างด าเนินการ                  
จดัท าสูจิบตัร จะเร่ิมประชาสัมพนัธ์ไดใ้นตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2556   

 นอกจากนั้น จะจดัใหมี้การจดักิจกรรมพิเศษ เน่ืองในนิทรรศการ "จิตรกรรมนามธรรม บทกวรูีปธรรม"   

ของ จ่าง แซ่ตั้ง ณ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 โดยเชิญภณัฑารักษแ์ละวทิยากรมาใหข้อ้มูลร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
นิทรรศการ ขอเชิญบุคลากรทุกคนเขา้ร่วมงานในคร้ังน้ีดว้ย 
1.4.3 งบประมาณการจา้งเหมาซ่อมแซมศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 50,000 บาท และจา้งเหมา
ท าความสะอาดจ านวน 139,348  บาท ขอความอนุเคราะห์นายอัครวินท์  นิยมเดชา ช่วยประสานงาน                       
และด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ก าหนดแลว้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 
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1.4.4 การศึกษาดูงานศิลปวฒันธรรมของนิสิตปริญญาเอกศิลปวฒันธรรมวิจยั จะเดินทางไปภาคเหนือ             
และภาคใต้  แต่โครงการภาคเหนือไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ส่วนภาคใต้มีการเตรียมการล่วงหน้า                     
ไปท่ีจงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระหวา่งวนัท่ี 22 – 25 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยขอให้สถาบนัฯ 
จดัท าโครงการรับกบัโครงการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ค่าห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) ซ่ึงในเบ้ืองตน้               
มีจ  านวน 4 คน หากผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการเพิ่มเติม ขอใหแ้จง้ล่วงหนา้ 

 ผูอ้  านวยการกล่าวเสริมว่า โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีดี เน่ืองจากได้ไปดูงานศิลปวฒันธรรม           
และวิธีการบริหารจดัการทุกแห่ง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีจะด าเนินการได้ ทั้ งน้ีขอให้นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม                       
นางสาวสโรชา  เมฆอรุณ นายปยุต  ถิระสาโรช  นายยุคลวชัร์   ภกัดีจกัริวุฒ์ิ มาร่วมหารือจดัท าโครงการ                   
ให้ชัดเจน โดยจะไปศึกษาศิลปวฒันธรรมท่ีจงัหวดัในภาคอีสาน เช่น การท าผา้ไหม การท าเคร่ืองป้ันดินเผา    
และจะน านิสิตของสโมสรต่างๆ เขา้ร่วมงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งของบุคลากรสถาบนัฯ และนิสิต 

 นอกจากนั้น สถาบนัฯ มีงบประมาณในการไปอบรม/สัมมนาบุคลากร หากบุคลากรคนใดสนใจ                 
จะเขา้อบรม/สัมมนา โครงการท่ีมีประโยชน์ ขอใหเ้สนอเพื่อพิจารณาต่อไป  

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 
1.5.1 การต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ได้มีมติหลักเกณฑ์เก่ียวกับการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลยั โดยขอให้บุคลากรผูท้  าสัญญา เป็นผูรั้บผิดชอบในการต่อสัญญาจา้ง และด าเนินการ              
ต่อสัญญาจา้งตามก าหนด และหน่วยงานจะตอ้งติดตามการต่อสัญญาจา้งของพนกังานมหาวิทยาลยั และหาก
พนกังานมหาวทิยาลยัไม่ต่อสัญญาจา้งตามก าหนด อาจถูกระงบัการจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทน  

ในการน้ี กองการเจา้หน้าท่ีจะไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัระบบการท าสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2556  โดยสถาบัน ฯ ได้ส่งนางจันทิรา  จิตวีระ                            
และนางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร เขา้ฟังค าช้ีแจงในคร้ังน้ีดว้ย 

ส่วนเร่ืองการปรับเพิ่มค่าครองชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีบรรจุระดับปริญญาตรีข้ึนไป                            
กรณีมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท คาดวา่จะไดรั้บเงินเดือนใหม่ในปลายเดือนมีนาคม 2556  
1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานวจัิยและพฒันา 
 นางสาวกานตร์ว ี   ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 
1.6.1 วารสารวิชาการฉบับท่ี 27 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) อยุ่ระหว่างการด าเนินการของโรงพิมพ ์                 
และได้รับมอบหมายให้น าเอกสารทั้งตวัวารสาร และเอกสารการประเมินไปส่งท่ี TCI ภายในวนัท่ี 31                
มกราคม 2556 
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1.6.2 วารสารวิชาการ ฉบบัท่ี 28 (มกราคม – มิถุนายน 2556) อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมิน
บทความจากผู ้ทรงคุณวุฒิ ในการน้ีมีบทความส่งเข้ามาเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการติดต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ                     
เพื่อประเมินบทความ 
1.6.3 ด าเนินการ Update    ม     Website     าร าร                      ร  ม   าร  การ ร  ม   TCI 
     า าร าร Online     Website       า        า       ร   ร          
1.6.4 ในส่วนของการวจิยั ไดด้ าเนินการบทท่ี 2 ส่งใหท่ี้ปรึกษาด าเนินการตรวจ 
1.6.5 เม่ือวนัท่ี 16 – 17 มกราคม 2556 ได้เข้าอบรมโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสถาบันยุทธศาสตร์                 
ทางปัญญาและวิจัย ในหัวข้อเก่ียวกับการอบรม การเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย                 
ในการน้ี ผูอ้  านวยการสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั แจ้งว่าหากด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน า               
ของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นวิทยากรแลว้ สามารถจดัส่งให้สถาบนัยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาการขอรับทุนในปีต่อไป
เป็นกรณีพิเศษ 
1.6.6 อยูร่ะหวา่งจดัเตรียมการประชุม ACAC        4 ก ม า      2556 
 

1.7          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย  รายงานดงัน้ี 
1.7.1 สภาพกายภาพและการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ 
  -    สภาพกายภาพ 

จากการส ารวจความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมจากการรายงานความ
เสียหายคร้ังก่อน  

- การใชพ้ื้นท่ี 
หลงัจากท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จดัโครงการศิลปวฒันธรรม

เพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ตั้ งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2555 นั้ น มีนิสิตและ                   
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจมาชมนิทรรศการเฉล่ีย ว ันละ 20-30 คน โดยในวันท่ี  17 มกราคม 2556                                    
นิสิตรายวชิาสุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ (swu 252) มาชมนิทรรศการ และเรียนรู้ในโครงการการบูรณาการกิจกรรม
ดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ประมาณ 900 คน 

ทั้งน้ีไดเ้ก็บแบบสอบถามจากนิสิต เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลจาก
อาจารยแ์ละผูรั้บผดิชอบรายวชิา โดยจะประเมินใหแ้ลว้เสร็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

 

1.7.2. โครงการวจิยั ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย 
 ด าเนินการส่งเอกสารหัวขอ้การวิจยัและสัญญารับทุนไปยงัสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งน้ี ได้ด าเนินการจดัท าขอ้มูลในส่วนแนวคิดทฤษฎีเพิ่มเติม             
และอยูร่ะหวา่งท าเคร่ืองมือ(แบบสอบถาม)ในการเก็บขอ้มูล 
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1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ 
1.8.1 นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ   รายงานการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุฯ 
เดือนมกราคม 2556 ว่า เน่ืองจากภายในหอจดหมายเหตุ มีความช้ืนไม่คงท่ี ได้ส ารวจพบความเสียหาย                    
ของเอกสารจ านวนมาก โดยจะวางแผนซ่อมแซม และจดัวางเอกสารต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 
นอกจากนั้นมีบุคลากรภายนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการสืบคน้ ขอส าเนาเอกสาร จ านวน 2 คน 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.8.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 
จงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้วา่ จากการจดักิจกรรมนิทรรศการประเพณีการเกิด ไดเ้ชิญชุมชน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนในอ าเภอองครักษ์ เข้าชมนิทรรศการ พร้อมกับแจกเอกสารเสริมความรู้ คือ สูจิบตัร เพื่อให้ทาง
โรงเรียนไดใ้ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ต่อไป  

ส าหรับกิจกรรมท่ี 2 คือ ผลิตส่ือดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อชุมชนยัง่ยืน จงัหวดันครนายก 
ไดส่้งหนงัสือถึงโรงเรียนต่างๆ ในอ าเภอองครักษเ์พื่อสอบถามหวัขอ้ส่ือท่ีตอ้งการใหจ้ดัท า ทั้งหมด 40 โรงเรียน  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.8.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรม ตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 28 มกราคม 2556)  งบด าเนินงานจ านวน 1 โครงการ 6 
กิจกรรมยอ่ย ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 1 กิจกรรม อยูร่ะหวา่งการรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.8.4 นายปยุต     ถิระสาโรช  แจ้งว่า ในวนัจนัทร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556  จะไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน             
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากบุคลากรคนใดประสงค์จะร่วมศึกษาดูงาน ขอให้แจ้งรายช่ือโดยด่วน                         
เพื่อจะไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้ใหห้อจดหมายเหตุแห่งชาติไดท้ราบต่อไป 
 
1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
1.9.1 การขอใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าเดือนธนัวาคม 2555 
 นางสาวณัฐนันท์     บัวงาม   รายงานว่า  การขอใช้พื้ น ท่ีศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย                        
ประจ าเดือนธนัวาคม 2555  มีจ านวน 9 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ภายนอก 6 หน่วยงาน  
จดัเก็บค่าสาธารณูปโภค จ านวน 109,000 บาท ค่าบริการไม่เรียกเก็บจริง จ านวน 100,000 บาท รายละเอียด          
ตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ - 
1.9.2 นางสาวธนญัญา  กลมเกลียว รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม 
ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย (บก.16) ตามแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556  (1 ตุลาคม 2555 – 
28 มกราคม 2556)   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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1.10 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 

 นายจาระไน   ไชยโยธา   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 

1.10.1 งานท่ีด าเนินงานเรียบร้อยแลว้ 

น าชมหอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ 

รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู ้รับบริการชมนิทรรศการถาวร หอเกียรติยศ มศว 

ประจ าเดือน ตุลาคม – ธนัวาคม 2555  

ผลการด าเนินงาน มีผูเ้ขา้ชม 460 คน  ความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 88.64  (4.37) 

โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ควรปรับปรุงนิทรรศการใหท้นัสมยัข้ึน 

2. ควรปรับปรุงพื้นหอ้งใหแ้ขง็แรง 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.10.2 งานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  “การพฒันาบุคลิกภาพของบุคลากรและมาตรการป้องกนัอคัคีภยั     

และรักษาความปลอดภยั อาคารประสานมิตร” พุทธศกัราช 2556  ทั้ง 3 กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1.มาตรการป้องกนั

อคัคีภยัและรักษาความปลอดภยั อาคารประสานมิตร” วิทยากร 7 ท่าน 2. กิจกรรมการแต่งกาย วิทยากร 1 ท่าน 

3. กิจกรรมการแต่งหนา้ ท าผม 1 ท่าน โดยภาพรวมบุคลากรไดรั้บความรู้ ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน             

ในการ น้ีได้ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยดับ เพ ลิ งคลอง เตยจัด ซ้ื อถังดับ เพ ลิ งชนิดคา ร์บอนด ์                                  

และเคร่ืองดกัจบัควนัในการป้องกนัอคัคีภยั อาคารประสานมิตร 

2. จดัท าหนงัสือขอบคุณผูร่้วมบุญพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2555 เพื่อให้อธิการบดี

ลงนามและพิมพห์นา้ซองจดหมายส่งให้กองกลาง ด าเนินการจดัส่งให้กบัผูร่้วมบุญต่อไป ขณะน้ีไดด้ าเนินการ

ไปแลว้ 263 ฉบบั และตอ้งด าเนินการอีกประมาณ 800 ฉบบั  
 

1.11 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานประชาสัมพนัธ์ 

1.11.1 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 -  ติดต่อวดัท่ีจะน าผา้พระกฐินพระราชทานไปถวายในปี 2558 ท่ี จงัหวดัเพชรบุรี  

 -  ได้สอบถามบุคลากรท่ีประสงค์จะฉีดว ัคซีนป้องกันไข้หว ัดใหญ่ มีผู ้แจงความจ านง  11 คน                        

ส่วนจะด าเนินการวนั เวลาใด จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
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 -  ได้จัดท าหนังสือแจ้งกรมการศาสนา และวดัศรีโสดา ให้อธิการบดีลงนาม โดยผ่านกองกลาง                   

กองกลางได้ส่งหนังสือกลบัมาให้แก้ไข ซ่ึงเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ ซ่ึงในปีน้ี มหาวิทยาลัยจะน าผา้พระกฐิน

พระราชทานไปถวายพระสงฆ ์ณ วดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.12 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย์     เล้าเจริญ  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556  รายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.13 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานพสัดุ 

 การสอบราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 นายวิ ว ัฑฒน์   สมตน   ร าย ง านผลการสอบราคา เค ร่ือ งคอมพิ ว เตอ ร์  จ านวน  4  เ ค ร่ื อ ง                             

เ ม่ือว ันท่ี  26 ธันวาคม 2555  ปรากฏว่า  บ ริษัท รียู เ น่ียน โซลูชั่น   จ  ากัด   เ ป็นผู ้ผ่านการสอบราคา                         

จ  านวนเงิน 119,412  บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.14 มาตรการประหยดัพลงังาน 

 นางสาวอุษณีย ์  เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.14.1 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานประหยัดพลังงาน ได้ประชุมไปเม่ือว ันท่ี  18 มกราคม 2556                          

โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 1.มีการติดป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน โปรดใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว         

ในการถ่ายเอกสาร / ร่างหนงัสือ 

 2.จดัท าแผนปฏิบติัการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน / แผนปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์การ

ประหยดัพลงังานของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

 3.ก าหนดพื้นท่ีและผูรั้บผดิชอบด าเนินการ ดงัน้ี 

   -     พื้นท่ีชั้นท่ี 1 นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ  และนายปยตุ  ถิระสาโรช 

- พื้นท่ีชั้นท่ี 2 นายจาระไน  ไชยโยธา  นายววิฑัฒน์  สมตน  และนายสมภพ   จนัเพง็ 

            นอกจากนั้น สถาบนั ฯ ไดรั้บการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 10 เคร่ือง (แบบประหยดัไฟเบอร์ 5)

ทดแทนเคร่ืองเดิมซ่ึงใชง้านมานาน และส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้า 
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1.14.2 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน คร้ังท่ี 1 /2555 ( 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 

2555) ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 

1.15 โครงการกจิกรรม 5 ส 

 นางสาว จิตภาพร    เ กษประ ดิ ษฐ์  ร า ยง านผลการประ เ มิน กิจกรรม  5  ส  ไตรมาส ท่ี  1                               

(1ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2555 ) กลุ่มท่ี 1 (ทีมกา้นกลว้ย) ดูแลรับผิดชอบชั้น 2  ผลการประเมินร้อยละ 86.5                   

กลุ่มท่ี 2  (ทีมชบาแก้ว) ดูแลรับผิดชอบ ชั้น 1 ผลการประเมินร้อยละ 87.1  ในการน้ี คณะกรรมการตรวจ

ประเมินมีความเห็นวา่ ยงัมีการวางส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็นบริเวณโตะ๊ท างาน รายละเอียดเอกสารผลการประเมินดงัแนบ 

 ทั้ ง น้ี  ผู ้อ  านวยการขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ร่วมด า เ นินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเ น่ือง                              

และน าความเห็นของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับแก้ไขเพื่อความสะอาด สะดวก และเป็นการเสริมสร้าง

สุขลกัษณะ และสร้างนิสัยท่ีดีต่อไป 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ –    

เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

คร้ังท่ี 11 /2555  เม่ือวนัพุธท่ี  26  ธนัวาคม  2555  

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานประชุม 

 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

   -  
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วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 

4.1 โครงการการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
                        ผู ้อ  านวยการสถาบันฯ  แจ้ง ว่ า  ต าม ท่ีสถาบันฯ  ได้จัดโครงการการจัดการความ รู้                                
เร่ือง กระบวนการ การจดัโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เม่ือปีการศึกษาท่ีผา่นมานั้น องคค์วามรู้
ดงักล่าวท าใหบุ้คลากร สามารถน าไปเป็นแบบเขียนโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น โครงการรณรงคแ์ต่งผา้ไทยใน
วนัส าคญัท่ีนายจาระไน  ไชยโยธา  รับผิดชอบ และเห็นว่าควรยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการเขียนโครงการทุก
โครงการ และตามแผนปฏิบติัการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ก าหนดจดัโครงการ
การจดัการความรู้ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ขอให้ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาว่าจะด าเนินการการจดัการ
ความรู้เร่ืองใด และช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นสมควรให้จดัโครงการการจดัการความรู้ เร่ือง “บุคลิกภาพท่ีดีส าหรับ              
ผูใ้ห้บริการ”   ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556  เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มีบุคลิกภาพเป็นท่ีประทบัใจ                    
แก่ผูรั้บบริการ   
 4.2  เสนอรายช่ือผู้แทน ฯ เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   นางจนัทิรา   จิตวีระ  รายงานว่า  กองการเจา้หน้าท่ี ได้มีหนังสือขอให้สถาบนัวฒันธรรม                 

และศิลปะ โดยคณะกรรมการบริหารสถาบนั ฯ พิจารณาส่งรายช่ือผูแ้ทนคณาจารยแ์ละขา้ราชการ หรือพนกังาน

มหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

ประเภทผูแ้ทนทัว่ไป ซ่ึงจะครบวาระในวนัท่ี 17 เมษายน 2556 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุม พิจารณาแลว้ มีมติเสนอช่ือนางสาวสโรชา  เมฆอรุณ เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ฯ และใหง้านธุรการท าหนงัสือแจง้ใหก้องการเจา้หนา้ท่ีทราบต่อไป   
 

4.3  รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการด้านพืน้ที่ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

สุนทรียะ :                                                                               

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานวา่  ตามท่ีไดมี้การเสนอโครงการ

บริการด้านพื้นท่ีศิลปวฒันธรรมเข้าสู่แผนของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปรากฏว่าในเดือน ตุลาคม – 

ธนัวาคม 2555  มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมาใชบ้ริการ (หน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน กองกิจการนิสิต 

กองการเจา้หนา้ท่ี และสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั ) การส ารวจความพึงพอใจ ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 สถานท่ีใหบ้ริการความเหมาะสม สะอาด ปลอดภยั (พื้นท่ี / แสง) 

       ประเด็นท่ี 2 สถานท่ีตกแต่งภูมิทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติอยา่งมีความสุนทรียะ 
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ประเด็นท่ี 3 ความเหมาะสมของวนัและเวลาในการเปิดใหบ้ริการทั้ง 3 ประเด็น 

  ผลการส ารวจพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด  

ประเด็นท่ี 4 ความสะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

ประเด็นท่ี 5 การบริการและการใหค้  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

       ประเด็นท่ี 6 การประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร 

 ผลการส ารวจพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่อนขา้งมาทางนอ้ย 

 ผลการวิเคราะห์อาจเป็นเพราะการเข้าใช้พื้นท่ีเก่ียวเน่ืองกับศูนย์พฒันาสภาพกายภาพ ฯ และการ

ประชาสัมพนัธ์ ในกรณีเป็นหน่วยงานภายในขอใช้พื้นท่ี หน่วยงานนั้นจะเป็นผูด้  าเนินการประชาสัมพนัธ์ 

เช่นเดียวกับหน่วยงานภายนอก ท่ีมาขอใช้มีทั้ งบริษัทด้านโฆษณา จดัการแสดง หรือจัดนิทรรศการใน 3 

ประเด็นแรก ผลส ารวจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เช่นกัน  และ 3 ประเด็นหลัง อยู่ในระดับปานกลาง      

ค่อนขา้งนอ้ย เม่ือพิจารณาแลว้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานภายนอกท่ีมาขอใชไ้ม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เร่ืองการขอใชร้ถ 

หรืออ่ืนๆ ซ่ึงต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่นศูนย์พ ัฒนาสภาพกายภาพฯ ส านักส่ือ ฯ                        

เป็นเหตุให้ผลการส ารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยหรือน้อยท่ีสุด รวมทั้ งการท างานในวนัหยุด                      

เสาร์ – อาทิตย ์หรือการท างานนอกเวลา ซ่ึงศูนย ์ฯ มีเจา้หนา้ท่ีเพียงคนเดียว และมิใช่หน่วยงานอิสระท่ีสามารถ

สั่งการไดใ้นพื้นท่ีตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานกลาง ท าให้เกิดปัญหาในช่วง 3 เดือน จึงท าให้ผลการประเมิน               

เฉล่ียอยูใ่นระดบั 60 – 70 % ทั้งน้ี    ามา   าร า ร   ร          า          า   า       รา  

 ในการน้ีคุณพิน สาเสาร์ ศิลปินอิสระท่ีมาขอใช้พื้นท่ีจดันิทรรศการ มีความเห็นในฐานะศิษยเ์ก่า มศว 

ว่า การขอใช้พื้นท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก แม้ว่าศูนย์ฯ จะให้ราคาพิเศษแล้วก็ตาม และได้กล่าวถึงความ

เหมาะสมในการถ่ายภาพโฆษณาวา่ พื้นท่ี มศว มิไดใ้ชเ้ฉพาะทศันศิลป์ แต่เป็นศาสตร์ดา้นศิลปกรรมท่ีมีความ

หลากหลาย และมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูข้อใชพ้ื้นท่ีอยูแ่ลว้ 

 ทั้งน้ี รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นท่ี มศว มิไดใ้ช้

เฉพาะทศันศิลป์ แต่เป็นศาสตร์ดา้นศิลปกรรมท่ีมีความหลากหลาย และมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูข้อใช้พื้นท่ี            

อยูแ่ลว้ 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบท่ีวางไว ้                   

และน าผลการประเมินไปพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
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 4.4  ศึกษาดูงานพพิธิภัณฑ์ภาคใต้ 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนัฯ ไดอ้นุมติัโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ภาคใต ้
ระหวา่งวนัท่ี 22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2556  นั้น ในการน้ี ขออนุมติัค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ภาคใต ้
จงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 7 คน ดงัน้ี 1. นางสาวณัฐนันท ์               
บวังาม  2.นางสาวธนญัญา  กลมเกลียว  3.นางสาวมาลยัพร เทวะประสิทธ์ิพร  4. นางสาวสโรชา  เมฆอรุณ                        
5.นายววิฑัฒน์  สมตน 6.นายปยุต  ถิระสาโรช  และ 7.นายสมภพ   จนัเพง็ โดยมีค่าใชจ่้ายทั้งค่าท่ีพกั ค่าอาหาร 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท  
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
 

4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเงินและงบประมาณ 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานวา่  ตามท่ีงานการเงินไดร้ายงานทางการเงินจากงบประมาณรายได้

และแผน่ดิน ปี2556 ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธนัวาคม 2555) นั้น สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการเงินและงบประมาณ ดงัน้ี 

 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556  ของสถาลบนัวฒันธรรมและศิลปะ เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดเงิน เม่ือเทียบกบัแผนการจ่ายเงินท่ีแจง้ต่อ
มหาวิทยาลัยทุกหมวดรายจ่าย พบว่าการใช้จ่ายตามแผนถึงเดือนธันวาคม 2555 จ่ายจริงต ่ ากว่าแผน                        
ร้อยละ 11.00 หมวดรายจ่ายงบบุคลากร งบด า เ นินงาน งบเ งินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่าย อ่ืน                             
ต  ่ากวา่แผนประมาณร้อยละ 6.08 , 10.40 , 28.48 , 2.21 และ 43.55 ตามล าดบั 

 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2556 สถาบนั ฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงแหล่งงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2556 งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และ ส่ิงก่อสร้าง 4,500,000 บาท ) เน่ืองจากต้องด าเนินการผ่าน
กระบวนการ E – Auction ขณะน้ีกระบวนการอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการออกแบบ ซ่ึงไม่ทนัก าหนดมาตรการเร่งรัด
ติดตามการใช้เงิน ในการน้ี สถาบนัฯได้ท าเร่ืองขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการจากงบลงทุน (ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน และงานพสัดุจะได้ด าเนินการสั่งซ้ือวสัดุ และเคร่ืองใช้ส านักงาน ตาม
มาตรการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงิน ไตรมาสท่ี 1 ตอ้งเบิกจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  จ  านวน 4 โครงการท่ีเป็น
เงินงบประมาณแผน่ดิน งบเงินอุดหนุน สถาบนัฯ นั้น เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดรั้บ
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงได้ก าหนดแผนการ
ปฏิบติังานไวแ้ลว้ 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และเห็นสมควรให้ผูรั้บผิดชอบโครงการด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนของโครงการท่ีก าหนดไว ้และให้งานการเงินติดตามประสานงานการเบิกจ่าย 
ใหท้นัตามระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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4.6 การประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

 โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามท่ีสถาบนัฯ ได้จดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ “เทศกาลวนัเด็กสืบสานวฒันธรรมไทยและห่างไกลยาเสพติด” เม่ือวนัท่ี 12 

มกราคม 2556 ไดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งดี มีผูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ 3,100 คน ทั้งน้ีไดส้รุปผล และประเมินผล

โครงการเรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ ขอใหผู้รั้บผดิชอบโครงการน าปัญหาไปปรับแกใ้นการจดังาน คร้ังต่อไป 

 4.7 โครงการประชุมก าหนดแนวทางความต้องการของชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการ

บริการวชิาการ 

  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดจ้ดัโครงการประชุมก าหนดแนวทาง

ความตอ้งการของชุมชนเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือดา้นการบริการวิชาการ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ไดรั้บความ

ร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียนในอ าเภอองครักษเ์ป็นอย่างดี ในการเขา้ร่วมเสนอแนวทางความตอ้งการของ

ชุมชน ทั้งน้ีไดส้รุปผล และประเมินผลโครงการเรียบร้อยแลว้ ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ  
 

  

4.8 สรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ปี 2556 

            นายสุรชัย ทุหมัด รายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวฒันธรรม                   

และศิลปะ ปี 2556 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินโครงการ               

ในคร้ังถดัไป 
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4.9 กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 2556 ของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

          นายจาระไน  ไชยโยธา  รายงานว่า ตามท่ีสถาบัน ฯ ได้จัดกิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 2556              

วนัท่ี 4 มกราคม 2556  ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอยา่งดี ผลการส ารวจของความพึงพอใจร้อยละ 89.00 

สรุปผลโครงการดงัน้ี 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ และขอให้น าปัญหา และอุปสรรคมาปรับแกไ้ข เพื่อการจดังาน

ในโอกาสต่อไป 
 
 

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


