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เร่ิมประชุมเวลา    10..10    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 แนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ได้จัดท าแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เรียบร้อยแล้วขอให้น าข้ึนเว็บไซต ์          

และจดัท าเป็นประกาศสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.1.2 การเตรียมความพร้อมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จะรับการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ในวนัท่ี 25 

เมษายน 2556  ขอให้ผูรั้บผิดชอบด าเนินการโครงการต่างๆ และสรุปโครงการ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาในคร้ังน้ี 

1.1.3 วนัสถาปนาสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  เป็นวนัครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จึงก าหนดจดั

งานวนัสถาปนาสถาบันวฒันธรรมและศิลปะในวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 โดยจะมีการท าบุญเล้ียงพระเพล                  

และกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรสถาบันฯ และมอบของรางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ                      

แก่ผูส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่สถาบนั ฯ 

ส่วนท่ีสถาบนั ฯ ไดรั้บงบประมาณแผน่ดินเพื่อจดัท าโครงการสงกรานตส์านวฒันธรรม ด่ืมด ่าวิถีไทย 

ร่วมใจผสานชุมชน ขอมอบหมายให้นางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธ์ิพร เป็นผู ้ดูแล โดยจะด าเนินการ                   

ท่ีไม่ซ ้ าซ้อนกบังานสงกานต์ท่ีศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพ ฯ  จดัอยู่ แต่จะพิจารณาจดักิจกรรมให้สอดรับกับ            

คณะศิลปกรรมศาสตร์ก่อนด าเนินการ 

1.1.4 พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ก าหนดพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2556  ในวนัท่ี 

9 พฤศจิกายน 2556 ณ วดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่  นั้น ไดแ้จง้ก าหนดวนัให้วดัศรีโสดา และกรมการศาสนา

ทราบแล้ว ส่วนจะเป็นเวลาใดนั้นจะประสานงานกับศรีโสดาอีกคร้ัง และคาดว่าจะเดินทางไปดูสถานท่ี          

และประสานงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในเดือนกรกฎาคม ศกน้ี 
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1.1.5 งานวนัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2556  ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 64 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย (ก่อตั้ ง พ.ศ.2492)                   

ซ่ึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรมร าลึกถึงคุณูปการของมหาวิทยาลยัทุกปีนั้น เน่ืองจากในปีน้ีมหาวิทยาลยัก าหนดพิธี

พระราชทานปริญญาบตัร ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556  และฝึกซ้อม ซ้อมใหญ่ในวนัท่ี 27 28 และ29 เมษายน 

2556 และบุคลากรของสถาบนั ฯ จะต้องไปปฏิบติัหน้าท่ีในฝ่ายพิธีการ และฝ่ายฝึกซ้อมท่ี มศว องครักษ์                        

ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เรียนหารือรองอธิการบดี                    

ฝ่ายบริหาร วา่จะด าเนินการจดักิจกรรมวนัดงักล่าวอยา่งไร 

1.1.6 การร่างแผนยทุธศาสตร์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน               

ในปี 2558 มหาวิทยาลยัได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาล โดยมีเป้าประสงค ์             

เป็นสถาบนัท่ีเพิ่มศกัยภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยกลยทุธ์ 5 ดา้นดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต 
2. การวจิยัและพฒันา 
3. การพฒันาศกัยภาพนิสิต 
4. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
5. การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภาษา 
ทั้ ง น้ีสถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะจะรับผิดชอบการจัดท า ร่างแผนกลยุทธ์ ท่ี  5 การส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมและภาษา และขอมอบหมายให้นายสุรชยั  ทุหมดั ด าเนินการร่างแผนกลยุทธ์และโครงการ              

เพื่อน าเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป 

1.1.7 การด าเนินการดา้นการวจิยัของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

             เพื่อให้การด าเนินการด้านการวิจยัของสถาบนั ฯ เป็นไปอย่างมีระบบ ขอมอบให้รองผูอ้  านวยการ               

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ก ากับดูแลการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  โดยมีรายนาม

คณะกรรมการดงัน้ี ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  อินทร์จนัทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ  กรรมการภายนอก                

2 ท่าน คือ อาจารย ์ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารยป์รวนั  แพทยานนท ์              

จากวทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม กรรมการภายในหน่วยงาน ไดแ้ก่ อาจารยปิ์ยวดี  มากพา  อาจารยป์รารถนา   

คงส าราญ  นางสาวณัฐนันท์  บวังาม นางสาวณิชาภทัร   จาวิสูตริ   นางสาวมาลัยพร   เทวะประสิทธ์ิพร                   

นายสุรชัย  ทุหมัด  และนางสาวกานต์รวี   ชมเชย  เป็นกรรมการและเลขานุการ เม่ือด าเนินการจัดท า                       

ค  าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแลว้ ขอใหแ้จง้ท่ีประชุมทราบในคร้ังต่อไป 
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1.2          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  แจง้วา่ ตามท่ีผูอ้  านวยการสถาบนั ฯ แจง้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา

ไปแล้วนั้น ในสัปดาห์หน้าจะขอหารือผูรั้บผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ เร่ืองการจัดท าเอกสารหลักฐาน          
ตามตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2556  องคป์ระกอบท่ี 1 และ 7 
วนัองัคารท่ี 5 มีนาคม 2556 องคป์ระกอบท่ี 4 
วนัพุธท่ี 6 มีนาคม 2556 องคป์ระกอบท่ี 5 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 มีนาคม 2556 องคป์ระกอบท่ี 6 
วนัศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2556 องคป์ระกอบท่ี 8 และ 9 
ทั้งน้ีขอความร่วมมือบุคลากรผูรั้บผิดชอบด าเนินการจดัท า SAR และจดัเตรียมเอกสารหลักฐาน                    

ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความสมบรูณ์มากท่ีสุด 
 

1.3         เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั แจง้วา่กิจกรรมในโครงการของ บก.ท่ีรับผิดชอบในงบประมาณ          
800,000 บาท มีทั้งหมด 5 กิจกรรม 
              กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ และมอบนางสาวสโรชา  เมฆอรุณ ให้รายงานผล 
              กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการเก็บขอ้มูลท่ี อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก 
              กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการเก็บขอ้มูลและเรียบร้อย รอการส่งขอ้มูลใหบ้ริษทัจดัท าส่ือ 
              กิจกรรมท่ี 4 สรรหาบุคลากรสร้างแรงบนัดาลใจ 
              กิจกรรมท่ี 5 ด าเนินการเก็บขอ้มูลท่ีจงัหวดัสระแกว้ 

 

1.4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 
1.4.1 กรอบอตัราก าลงั 

ผูอ้  านวยการได้มอบหมายให้ท าขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนกรอบอตัราก าลงัปีงบประมาณ 2556 
รวมทั้งกรอบอตัราก าลงัท่ีตอ้งการ 5 ปี (2556 – 2560) โดยไดรั้บความร่วมมือจากนางสาวณิชาภทัร จาวิสูตร 
นายสุรชยั  ทุหมดั นางสาวมาลยัพร เทวะประสิทธ์ิพร และนางสาวจิตภาพร  เกษประดิษฐ์ ช่วยกนัจดัท าขอ้มูล
เสนอผู ้อ  านวยการพิจารณา และส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว ตั้ งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556                
โดยในปี 2556 สถาบนัฯ ขอรับการจดัสรร 3 อตัรา คือ 

1. นกัวชิาการพสัดุ 
2. นกัวชิาการศึกษา (ช่วยงานวจิยั) 
3. นกัภณัฑารักษ ์(ช่วยงานพิพิธภณัฑ)์ 

และมีแผนขอรับการจดัสรรถึงปี 2560  จ  านวน 14 อตัรา 
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1.4.2 พนกังานมหาวทิยาลยัลาออก 
ตามท่ีนางกุสุมาลย ์ ศิริโภคานนท ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์ เขา้รับการผา่ตดั 

เม่ือต้นเดือนมกราคม 2556 แต่บดัน้ียงัไม่มาปฏิบติังานซ่ึงจะเกินเวลาการพกัฟ้ืนไปมาก ได้รับการติดต่อ                
ดว้ยวาจาว่าขอลาออกตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556  จึงให้งานการเงินประสานกบักองคลงังดจ่ายเงินเดือน                
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เรียบร้อยแลว้ 

 

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานวจัิยและพฒันา 
 นางสาวกานตร์ว ี   ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 
1.5.1 งานวารสารวชิาการ 

- วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 14 (28) ฉบบัท่ี 2 มกราคม-มิถุนายน 2556 จ านวน

ทั้ งหมด 15 บทความ  เจ้าของบทความด า เ นินการแก้ไขแล้ว  9  บทความ  อยู่ระหว่างการแก้ไข                                     

1 บทความ และอยูร่ะหวา่งรอผลการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ 5 บทความ 

- วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 15 (29) กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ยงัไม่มีผูส่้ง

บทความเขา้มา แต่มีบุคคลภายนอกติดต่อมาแลว้จ านวน 5 คน 

- ด าเนินการน าเอกสารเก่ียวกบัการเขา้รับการประเมินคุณภาพวารสารส่งให้กบั TCI เรียบร้อย

แลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 ท่ี มจธ. เจา้หนา้ท่ีแจง้วา่ ผลการประเมินจะทราบในปลายเดือนมีนาคม 2556 

- น าขอ้มูลวารสารฯฉบบั ปีท่ี 14 (27) ฉบบัท่ี 1 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2555 เผยแพร่ในฐานขอ้มูล 

ThaiJO ของ TCI และฐานขอ้มูลของ มศว เรียบร้อยแลว้ 

- ได้ร่วมกับนางสาวจิตภาพร และนายสมภพ ด าเนินการจัดส่งวารสารฯฉบบั ปีท่ี 14 (27)               

ฉบบัท่ี 1 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2555 ไปยงัเจา้ของบทความ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาวารสาร และหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแลว้ 

1.5.2 การประชุมวชิาการนานาชาติ 

- จดัท าหนงัสือเชิญประชุมเตรียมงาน The Asian Conference on Arts and Culture 2013                    

คร้ังท่ี 4 และส่งใหค้ณะกรรมการด าเนินงานทุกท่านเรียบร้อยแลว้ 

-        อยูร่ะหวา่งการจดัท ารายงานการประชุม 

1.5.3 งานวจิยั 

- ได้ส่งแบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย  ส ารวจการจัด กิจกรรมและการให้บ ริการพื้น ท่ี                           

ทางว ัฒนธรรมด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                       

ไปยงัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัจ านวน 34 หน่วยงาน ส่งกลบัมาแลว้ 18 หน่วยงาน หน่วยงานท่ียงัไม่ส่งมา 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2  
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1.5.4 งานประกนัคุณภาพคุณภาพการศึกษา 
- ฝ่ายวิจัยและพฒันารับผิดชอบเอกสารการประกันคุณภาพ องค์ประกอบท่ี 4 อยู่ระหว่าง                   

การจดัเตรียมเอกสาร  
1.5.6 ตามท่ีสถาบนัฯไดด้ าเนินการวจิยัหวัขอ้ “การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” แล้วเสร็จนั้น มีการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการ
ให้บริการหอจดหมายเหตุของสถาบนัฯ ในการจดักิจกรรมโครงการของสถาบนัฯ และในหน่วยงานภายนอก         
ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษา รวมทั้งได้น าผลการวิจยัเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของสถาบนัฯโดยผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจยัฉบบัเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งานวิจยัดังกล่าวยงัผ่านการประเมิน
ความส าเร็จของงานวจิยัโดยผูท้รงคุณวฒิุดว้ย  

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 
 นายจาระไน   ไชยโยธา   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 

 1.6.1 อยู่ระหว่างจัดท าหนัง สือขอบคุณผู้บ ริจาคเ งินพิ ธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี  2555                         
โดยได้ด า เ นินการในส่วนของผู ้บ ริจาค ท่ีมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเ งินและใบอนุโมทนาบัตร                      
โดยมีนางจนัทิรา  จิตวีระ  นายสมภพ  จนัเพ็ง นายปยุต  ถิระสาโรช ช่วยด าเนินการและจดัส่งเรียบร้อยแล้ว          
คงเหลือในส่วนของผูบ้ริจาคท่ีเป็นหนังสือขอบคุณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูร่้วมบุญจาก                    
ตูรั้บบริจาคของมหาวทิยาลยั  
 

1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ 
 นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานสารสนเทศประชาสัมพนัธ์ รายงานดงัน้ี 
1.7.1   พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ส านักพระราชวงัมีหนังสือแจง้ตอบรับพระราชทานการฉายพระฉายา
ลกัษณ์ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการน าเสนอผูอ้  านวยการ 
1.7.2   ตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงานติดต่อจองวดัในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 
ในปี 2556 นั้น ยงัไม่สามารถด าเนินการติดต่อวดัใด ๆ ไดเ้ลย 
 ผูอ้  านวยการสถาบนั ฯ ขอมอบหมายให้เรียนหารืออาจารยจ์นัทร์ทิพย ์  ล่ิมทอง และประสานงาน                
เร่ืองการน าผูบ้ริหารเขา้เฝ้า ฯ ในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ (ท าหนงัสือไปแลว้) เน่ืองจากวนัท่ี 1 เมษายน 2556    
ภาคเชา้ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมีภารกิจการประชุมนานาชาติ 
 

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ 

 นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ   รายงานดงัน้ี 

1.8.1 อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลโครงการผลิตส่ือด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อชุมชนยัง่ยืน                   

จงัหวดันครนายก กิจกรรมท่ี 2  

1.8.2 ตามท่ีไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติไดรั้บความรู้ดีมาก และสามารถน าความรู้นั้นมาช่วย

ในเร่ืองซ่อมแซมและอนุรักษเ์อกสาร ภาพถ่ายจดหมายเหตุ ฯ  
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 ผูอ้  านวยการเห็นวา่เม่ือไปศึกษาดูงานมาแลว้ ขอให้จดัท าแผนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง 

และระยะผล  เพื่อจะไดจ้ดัท างบประมาณและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

1.8.3 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 

จงัหวดันครนายกและจังหวดัสระแก้ว” ว่าการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 3 นิทรรศการและส่ือแหล่งเรียนรู้

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย จ.นครนายกและกิจกรรมท่ี 5 นิทรรศการและส่ือแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม               

และภูมิปัญญาไทย จ.สระแก้ว ได้ด าเนินการจดัหานักวิจยั บริษทัจดัท าส่ือ และช้ีแจงวตัถุวตัถุประสงค์ของ

นิทรรศการเรียบร้อยแลว้ 

1.8.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรม ตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 28 กุมภาพนัธ์ 2556)   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.9.1 การขอใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าเดือนมกราคม  2556 

 นางสาวณัฐนันท์     บัวงาม   รายงานว่า  การขอใช้พื้ น ท่ีศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย                        

อาคารนวตักรรมศาสตราจารย ์: ดร.สาโรช  บวัศรี  ประจ าเดือนมกราคม 2556  มีจ านวน 10 หน่วยงาน แบ่งเป็น

หน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ภายนอก 6 หน่วยงาน เขา้ใชพ้ื้นท่ี 10 คร้ัง มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 2,840 คน   

มีรายรับหมวดเงินรายไดม้หาวทิยาลยั 197,000 บาท ตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 

1.9.2 โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ: กว ีรูปธรรม จิตรกรรม (ตั้ง-จ่าง)    

นางสาวณฐันนัท ์   บวังาม  รายงานวา่ พิธีเปิดนิทรรศการในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556  มีรองอธิการบดี

ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา และท่ีปรึกษาสถาบนัวฒันธรรมศิลปะ ศาสตราจารยว์ิรุณ ตั้งเจริญ ให้เกียรติมา

เป็นประธานโดยมีคุณทิพย์ แซ่ตั้ ง เป็นผูน้ าชมนิทรรศการ มีผูเ้ข้าร่วมงานจ านวน 200 กว่าคน และในท่ี 2 

มีนาคม 2556 จะมีการจดักิจกรรมพิเศษ เน่ืองในนิทรรศการ "จิตรกรรมนามธรรม บทกวีรูปธรรม"  ของ จ่าง   

แซ่ตั้ง ณ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

1.9.3 นางสาวธนญัญา  กลมเกลียว รายงานการติดตามแผนการใชเ้งินงบประมาณ ประจ าปี 2556 ( 1 ตุลาคม 

2555 – 27 กุมภาพนัธ์ 2556)  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 ตามท่ีไดไ้ปศึกษาดูงานในภาคใต ้เม่ือวนัท่ี 22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2556  นั้น ไดรั้บความประทบัใจหลาย

แห่ง เช่น พิพิธภณัฑ์คติชนวิทยา  สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา เกาะยอ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงจดัแสดงวตัถุภูมิปัญญา          

ท่ีน่าสนใจ และเมืองเก่าสงขลา ซ่ึงมีกลุ่มคนรักสงขลาน าชม ได้เห็นกระบวนการท างานท่ียากล าบาก                
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ซ่ึงต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ เก่ียวกับเร่ืองน้ี  รองผูอ้  านวยการ             

ฝ่ายวชิาการและวจิยั เห็นวา่ควรด าเนินการเขียนบทความวชิาการเพื่อเผยแพร่ และจะช่วยใหค้  าแนะน า 
 

1.10          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  รายงานดงัน้ี 
1.10.1 สภาพกายภาพและการใชพ้ื้นท่ี อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้  
      สภาพกายภาพและพื้นท่ี  
 จากการส ารวจความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมจากการรายงานความ
เสียหายคร้ังก่อน  
 เร่ืองจดัจา้งซ่อมอาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ ขณะน้ีทางศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ มศว 
องครักษ ์ก าลงัพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม เม่ือจดัสรรงบประมาณแลว้เสร็จ จะด าเนินการก าหนด TOR 
เพื่อเปิดประมูลจดัจา้งซ่อมตามรายการ ต่อไป  

การใชพ้ื้นท่ี  
จากท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จดัโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ  : ธรรมะ 

ธรรมดา ธรรมชาติ ท าใหมี้นิสิตมาชมนิทรรศการเฉล่ีย วนัละ 30-40 คน  
วนัพุธท่ี 30 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพนัธ์ุ น าอาจารย์และบุคคล                    

ท่ีสนใจมาชมนิทรรศการ รวม 3 ท่าน  
วันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2556 มีบุคคลภายนอกสนใจเข้ามาชมนิทรรศการ จ านวน 3 คน                          

และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 4 คน  
วนัจันทร์ท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2556 นิสิตคณะสังคมศาสตร์มา จ านวน 32 คน ขอใช้พื้นท่ีเรือนไทย                 

ด าเนินกิจกรรมของคณะ  
วนัพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 นิสิตชมรมดนตรีไทย จ านวน 12 คน มาใช้พื้นท่ีซ้อมดนตรี            

โดยไดเ้ก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินผลและพฒันาการใหบ้ริการต่อไป  
 

            ทั้งน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ มศว ประสานมิตร จ านวน 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 21.05             

ของวนัปฏิบติังาน  

วนัท่ี 7- 8 กุมภาพนัธ์ 2556  สรุปรายงานผลโครงการท่ีใชง้บประมาณแผน่ดิน ปี 2555 

วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.เขา้ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท า

กรอบการวเิคราะห์อตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ   

คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของวนัปฏิบติังานเดือนกุมภาพนัธ์ 2556   
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1.10.2 การขอเขา้จดัเก็บขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาและวฒันธรรมจากจงัหวดันครนายก  

 ตามท่ีวฒันธรรมจังหวดันครนายกมีหนังสือเลขท่ี นย 0031/974 ลงวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556              

เ ร่ืองขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ภู มิ ปัญญาไทยเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทางว ัฒนธรรม                          

จงัหวดันครนายก และไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการให้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ในวนัท่ี 20 - 22 กุมภาพนัธ์ 2556 นั้น           

ไดด้ าเนินการให้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลประกอบดว้ย ประวติั ท่ีมา วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง        

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม และการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งไดถ่้ายภาพ           

เพื่อใช้ประกอบในฐานข้อมูล เม่ือวฒันธรรมจงัหวดันครนายกจดัท าข้อมูลแล้วเสร็จ จะส่งข้อมูลดังกล่าว         

มาใหส้ถาบนัฯ ตรวจสอบอีกคร้ัง ก่อนน าข้ึนเผยแพร่ผา่นฐานขอ้มูลของกระทรวงวฒันธรรม  
 

1.10.3 โครงการวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย”  
 โครงการวิจัยได้รับอนุมัติจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  และรองผู ้อ  านวยการ                         
ฝ่ายวิชาการและวิจยั ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ได้พิจารณาเคร่ืองมือเก็บข้อมูล(แบบสอบถาม) เรียบร้อยแล้ว          
ขณะอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จประมาณ                     
ปลายเดือนมีนาคม 2556  
 

1.11 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานพสัดุ 
 นายววิฑัฒน์  สมตน  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
1.11.1 ด าเนินการการสอบราคาครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลจ านวน 4 เคร่ือง  
1.11.2 การสอบราคาปรับปรุงนิทรรศการถาวร หอจดหมายเหตุ การปรับปรุงสถานท่ี ห้องปฐมบริบท                
อาคารประสานมิตร จ านวน 1 งาน งบประมาณเงินรายได้ 4,500,000 บาท ได้ด าเนินการท าหนังสือ                    
เรียนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อขออนุมติัจดัจา้ง และขออนุมติังบประมาณด าเนินการปรับปรุง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3 คน เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบข่าย
งาน(TOR) 
1.11.3 อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าเอกสารจดัซ้ือ  จดัจา้ง โครงการลอยกระทงเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 
เพื่อใหแ้ลว้เสร็จก่อน 15 มีนาคม 2556   
1.11.4 การสอบราคาจา้งเหมาซ่อมแซมศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ไดห้ารือนายด ารงเกียรติ  อิศรวิชิตชยั
กุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไดรั้บค าแนะน าวา่การประกาศเชิญชวนตอ้งผา่นระบบ e - GP                
ก่อนด าเนินการ จึงไดจ้ดัท าประกาศเชิญชวนใหม่ทั้ง 2 ระบบ ทั้งในระบบของมหาวิทยาลยั และระบบ e - GP 
                                                            27            – 13 มีนาคม 2556 
ก าหนดเปิดซองวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 
1.11.5 เอกสารจดัซ้ือจดัจา้งงานวนัเด็ก ปี 2556 ไดรั้บความอนุเคราะห์จากนายอคัรวินท์  นิยมเดชา  ช่วยพิมพ์
เอกสาร ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขลงเลขทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร 
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 งานพสัดุ ขอขอบคุณผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน า ให้ก าลังใจ ดังน้ี นายอคัรวินท์  นิยมเดชา     
นายวรทดั  วฒันชีวโนปกรณ์  นายหสัดินทร์  สอนปะละ  นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ  และนางสุภาภรณ์  วงษท์น 
1.11.6 งานโสตทศันูปกรณ์ ไดติ้ดตั้งระบบเคร่ืองเสียง จอภาพ ให้แก่ผูใ้ช้ห้องเอกฉันท์ เป็นระยะๆ ร่วมกบั            
นายจาระไน  ไชยโยธา  
 

1.12 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 
 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.12.1 สรุปงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินรายได ้ปี 2556  
 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บงบประมาณรวมทุกหมวดจ านวน 8,497,200 บาท จ่ายจริง 933,426 
บาท (ร้อยละ 10.99) คงเหลือ 7,563,744 บาท (ร้อยละ89.01) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.12 (1) และ 1.12 (2) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.12.2 งบรายจ่ายอ่ืนจ านวน 8 โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ รอเอกสารการเบิกจ่าย                            
1 โครงการและรอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีก 1 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 1.12(3)                       
และ 1.12 (4) 
1.12.3 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่าย รวมทุกงบ  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บงบประมาณ 8,497,200 
บาท รวมจ่ายจริง 933,426 บาท (ร้อยละ 10.99) เป้าหมายการเบิก3,142,800 บาท (ร้อยละ 36.99) เบิกจ่ายนอ้ย
กวา่เป้าหมาย 2,209,374 บาท (ร้อยละ 26.00) รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 1.12(5) และ 1.12(6) 
 

1.12.4 งบเงินอุดหนุนจ านวน 940,000 บาท จ านวน 4 โครงการ  อยูร่ะหวา่งท าเอกสารการเบิกจ่าย 2 โครงการ 
จะด าเนินการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 อีก 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.12 (7) และ 1.12 (8) 
 

1.12.5 โครงการบริการวิชาการหอจดหมายเหตุ ฯ มศว ด าเนินการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 835,500 บาท             
ซ่ึงมีการจดักิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอเอกสารการเบิกจ่าย  ส่วนกิจกรรมท่ี 3 – 6           
จะด าเนินการตามแผนกิจกรรมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 1.12 (9)   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.13 มาตรการประหยดัพลงังาน 
 นางสาวอุษณีย์   เล้า เจริญ  แจ้งว่า   ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเ ม่ือว ันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2556                            
ให้ ส่ วนราชการช่วยกันประหยัดพลังงานโดยปิด เค ร่ืองป รับอากาศอย่า งน้อยว ันละ  1  ชั่ว โมง                                         
ซ่ึงสถาบันวฒันธรรมและศิลปะได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอยู่แล้ว โดยปิดเคร่ืองปรับอากาศ                      
ในเวลา 12.00 – 13.00 น. ส่วนในตอนเช้าจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศหลงัเวลา 8.30 น. และปิดเวลา 16.00 น.                  
ก่ อน เวลา เ ลิ กง านค ร่ึ งชั่ ว โมง  และในวัน ท่ีสภาพอากาศไม่ ร้ อนมากขอความ ร่วม มือ บุคลากร                                       
เปิดเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสม 
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1.14 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวณิชาภทัร   จาวสูิตร  รายงานวา่ 
1.14.1 ตามท่ีได้เข้ารับฟังการตรวจประเมิน Pre – Assesment                                                           
            5      พนัธ์ 2556 คณะกรรมการไดใ้ห้ค  าแนะน าและให้ปรับแนวทางการเขียนผลการด าเนินงาน  
ทั้งน้ีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ขอเชิญประชุมอีกคร้ังในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และขอใหบุ้คลากรท่ีดูแล บก. 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
1.14.2 ตามท่ีงานประกนัคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดัท าแผนการน าวาระเขา้ท่ีประชุม เสนอท่ีประชุมไดท้ราบแลว้
นั้น ในการน้ี ได้สรุปผลการน าวาระเขา้ท่ีประชุมในไตรมาสท่ี 1 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 
เรียบร้อยแลว้ ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  
คร้ังท่ี 1 /2556  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  28  มกราคม 2556   
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรอง 
 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 -  
 
 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
4.1       ประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
   นางสาวณชิาภัทร   จาวสูิตร  รายงานสรุปผลโครงการ  ดังนี้ 

4.1.1 โครงการอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ    
วนัท่ี 22 มกราคม 2556 

4.1.2 โครงการจดัท าตวัช้ีวดั (KPI) และค าบรรยายลกัษณะงาน  (Job   Description) วนัท่ี 28 
มกราคม 2556 

4.1.3 โครงการการจดัการความรู้ :                                          14            2556                            
ผลการจดัโครงการ บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 โครงการ 
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4.1.4 นายจาระไน  ไชยโยธา  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคลากร และมาตรการป้องกนัอคัคีภยั และรักษาความปลอดภยั อาคารประสานมิตร”  พุทธศกัราช 
2556  วนัท่ี 24 – 25 มกราคม 2556  

4.1.5 นายสุรชยั   ทุหมดั  รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรม
และศิลปะ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน (RAP 12 ) วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 และ 22 กุมภาพนัธ์ 2556               
ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 5 โครงการ  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 4.1.6 นายยคุลวชัร์  ภกัดีจกัริวฒ์ิุ  รายงานสรุปผลโครงการปฎิบติัตนตามแนวพุทธ เพื่อยกระดบั
คุณภาพสังคมท่ีย ัง่ยนื ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 กุมภาพนัธ์ 2556 รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
4.1.7 ผลการประเมินความพึงใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย ประจ าปีการศึกษา

2555 (มิถุนายน 2555 – กุมภาพนัธ์ 2556) ผลประเมินความพึงพอใจ 92.05 (4.60) 
-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี 

โครงการข้อ  4.1.1   โครงการน้ีเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษา               

และเขา้ใจงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ฯ ในภาพรวม 

โครงการขอ้  4.1.2  หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ ควรหาขอ้มูลภาระงานของต าแหน่งดงักล่าวเพิ่มเติม โดยใหบุ้คลากร

เก่าใหค้  าแนะน า 
 

4.2 การประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ าคณะ 

      ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแบบประเมินตนเองต่อการ

ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะรายละเอียดตามเอกสารดงัแนบวาระท่ี 4.2 (1) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติให้คะแนนประเมินระดบัคุณภาพการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ประจ าคณะรายละเอียดตามเอกสารดงัแนบวาระท่ี 4.2 (2) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 ทั้งน้ีขอให้งานประกนัคุณภาพการศึกษา น าเขา้เป็นเอกสารหลกัฐานการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี 7 ต่อไป 
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4.3  ทุนพฒันาบุคลากร 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดจ้ดัสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ 
2556 แผนงานอนุรักษ ์ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปวฒันธรรม ผลผลิต :      ท านุ      ศิลปวฒันธรรม  
งบ เ งิน อุดหนุนพัฒนา บุคลากรสายสนับส นุนวิช าการ  เ ป็นจ านวน เ งิน  50 , 000  บาท  ในการ น้ี                                
นางสาวมาลยัพร   เทวะประสิทธ์ิพร  เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ประสงค์จะขอเขา้รับการอบรมหลกัสูตร              
“การเขียนหนังสือราชการและการจดบนัทึกรายงานการประชุม” รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2556                    
ท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมีค่าใชจ่้าย 5,800 บาท  
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติให้ความเห็นชอบ อนุมติัให้นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร เขา้รับการ
อบรมโดยสามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบของราชการ 
 

 4.4  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2556 
              นางจนัทิรา  จิตวีระ  รายงานว่า  กองการเจา้หน้าท่ีมีหนังสือลงวนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์  2556                        
ขอให้หน่วยงานส่งรายช่ือขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลยั(ประเภทประจ าจา้งดว้ยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  เพื่อขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี 2556  นั้น  ในการน้ี  สถาบนัฯ  มีพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมีคุณสมบัติ             
(ท างานเกิน 5 ปี)  ท่ีสามารถขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯได ้ จ  านวน  2  คน  ดงัน้ี 

 1.  นายจาระไน  ไชยโยธา  ต าแหน่งภณัฑารักษ ์ บรรจุคร้ังแรก  วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2548 
 2.  นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  บรรจุคร้ังแรก  วนัท่ี 19 ธนัวาคม 
2548 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ   ท่ีประ ชุมพิ จ ารณาแล้ว   มีม ติ เ ห็นชอบ  และขอให้ ง านบุคคลด า เ นินการจัดท าหนัง สือ                                
เสนอใหผู้อ้  านวยการลงนาม  เพื่อแจง้กองการเจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
 

 4.5 โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่นิสิต : 

                    

  นางสาวณัฐนันท์  บวังาม รายงานว่า ตามท่ีสถาบนั ฯ ได้จดัโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้าน

คุณธรรรมและการอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมและศิลปะแก่นิสิต :                     “เรียนรู้ภูมิปัญญา

ไทย สานสายใยวฒันธรรม เสริมสร้างภาวะผูน้ า ด่ืมด ่าประวติัศาสตร์สากล” เม่ือวนัท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2555 

นั้น พบวา่โครงการมีประโยชน์และให้ความรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรม พร้อมทั้งสร้างศกัยภาพในการเป็นผูน้ า

ให้แก่นิสิต สถาบนั ฯ เห็นว่าโครงการดงักล่าวมีประโยชน์ในการพฒันานิสิต และช่วยส่งเสริมวฒันธรรมและ

ศิลปะหากจดัโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ีจึงก าหนดจดัโครงการฯ “เรียนรู้วฒันธรรมแดนดินถ่ินอีสาน 
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ตามต านานเล่าขานแหล่งอารยธรรมโบราณ สืบสานงานภูมิปัญญาไทย” ในวนัท่ี 3 – 5 เมษายน 2556 พร้อมทั้ง

น าปัญหาจากคร้ังท่ีแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็น 

- นิสิตแต่งกายไม่สุภาพ 

- เวลาส าหรับกิจกรรมแต่ละสถานท่ีไม่เพียงพอ 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบและขอให้ก าชบัให้นิสิตแต่งกายให้สุภาพและถูกกาลเทศะพร้อม

แจง้ใหนิ้สิตทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ ส่วนการจดักิจกรรมให้จดักิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียง

กนั เพื่อสะดวกในการเดินทางและจดักิจกรรมไดค้รบถว้นในเวลาท่ีก าหนด 

 

เลิกประชุม  เวลา      12 . 15      น. 
 
 
...............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)                (ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล   อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
 
................................................................... 
 (นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
            ผูบ้นัทึกการประชุม 


