
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่ 3  / 2556 

วนัองัคารที ่ 28   มีนาคม  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.  นางสาวณฐันนัท ์ บวังาม  หวัหนา้งานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
11. นางสาวณิชาภทัร จาวสูิตร นกัวชิาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  ลาประชุม / มรีาชการอืน่ 
1. นางสาวมาลยัพร     เทวะประสิทธ์ิพร หวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายววิฑัฒน์            สมตน  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
2.  นางสาวธนญัญา กลมเกลียว เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
3. นายปยตุ  ถิระสาโรช นกัเอกสารสนเทศ 
4. นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ นกัวชิาการเงินและบญัชี 
5. นางสาวสโรชา เมฆอรุณ ภณัฑารักษ ์
6. นายอคัรวินท ์ นิยมเดชา นกัวชิาการศึกษา 
7. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
8. นายตวนั  รักแผน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
9. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี  
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เร่ิมประชุมเวลา    13.00    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 การจดังานประเพณีสงกานต์ 

ประเพณีสงกานต์ปี 2556 มหาวิทยาลัยของดจดังานทั้งท่ีประสานมิตร และองครักษ์ ส่วนสถาบนั
วฒันธรรมและศิลปะจะจัดเตรียมพระพุทธรูป ท่ีบริเวณชั้ น 1 อาคารประสานมิตร เพื่อให้บุคลากรร่วม                   
สรงน ้าพระ ซ่ึงจะไดห้ารือในรายละเอียดร่วมกบันายจาระไน  ไชยโยธา  

ส าหรับโครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ด่ีมด ่ าวิ ถีไทย  ร่วมใจผสานชุมชน ซ่ึงจัดร่วมกับ                        
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไดรั้บจดัสรรเงินงบประมาณแผน่ จ านวน 235,000 บาท เป็นโครงการท่ีจะไปเผยแพร่
ประเพณีสงกานต์ท่ีมหาวิทยาลยัตา้ล่ี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัท่ี 13 – 16 เมษายน 2556 
โดยจะมีตวัแทนของสถาบนั ฯ เขา้ร่วมโครงการและรับผิดชอบการจดัประเพณีสงกานต์ การจดัเตรียมงาน
อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีเพื่อสรงน ้าพระ เพื่อใหป้ระชาชนชาวจีนรู้จกัประเพณีสงกรานตแ์ละร่วมสรงน ้าพระ 

ส าหรับในปีหน้า สถาบนั ฯ จะด าเนินการโครงการเก่ียวกับอาเซียน 2 โครงการ และจะพิจารณา
บุคลากรท่ียงัไม่ไดไ้ปต่างประเทศในคร้ังน้ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวต่อไป คาดวา่ประเทศแรกท่ีจะจดัโครงการ
คือประเทศอินโดนีเซีย 
1.1.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย ์ฯ ประเภททัว่ไป 

ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดให้มีการเลือกตั้ งกรรมการสภา

คณาจารย ์ฯ ประเภททัว่ไป ขอความร่วมมือผูมี้สิทธิเลือกตั้งให้มาใชสิ้ทธิโดยพร้อมเพรียงกนั หากไม่สามารถ               

มาเลือกตั้ งในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 ได้ ขอให้เลือกตั้ งล่วงหน้าท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ งของสถาบัน ฯ                   

(นางจนัทิรา จิตวรีะ นางสาวสโรชา เมฆอรุณ นางสาวจิตภาพร  เกษประดิษฐ์)  

1.1.3 การติดตามการใชง้บประมาณ 

ขอให้ผูรั้บผิดชอบโครงการและงานการเงินติดตามการใช้งบประมาณทั้ งงบประมาณเงินรายได ้               
และงบประมาณแผน่ดิน 

สถาบันฯ ได้รับจัดสรรเงินรายได้ จ  านวนไม่มาก จึงไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนงบประมาณแผ่นดิน                  
รวมทั้ งงบ บก. ในส่วนของศูนย์ศิลปกรรม ฯ ใช้ไปแล้วกว่า 30%                                                    
      ภายในเดือนเมษายน 2556 บก.16 จะใชเ้งินไดเ้กิน 50%  

ส่วนงบประมาณหอจดหมายเหตุ แม้จะด าเนินการไปแล้ว แต่เน่ืองจากย ังมีปัญหาเร่ืองระบบ                   
จึงขอความร่วมมือผูรั้บผดิชอบเร่งรัดและติดตามในเร่ืองน้ี  

ส าหรับงบประมาณเงินแผน่ดิน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งคอมพิวเตอร์ นายวิวฑัฒน์ สมตน 
แจ้งว่า อยู่ระหว่างด าเนินการในระบบกรมบญัชีกลาง โดยจะประสานงานกับพสัดุกลางของมหาวิทยาลัย                
เพื่อด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2556 
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ส่วนการปรับปรุงหอจดหมายเหตุฯ อยูร่ะหวา่งการท าหนงัสือขอใหเ้ขียนแบบ และไดด้ าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางควบคู่กัน เพื่อให้สถาปนิกของมหาวิทยาลัยน าแบบมาประเมินราคา                       
ขออนุมติัจากอธิการบดี น าเขา้ Web Site ลงระบบบญัชีกลางและหากไม่มีผูข้ดัแยง้จะได้ด าเนินการต่อไป             
คาดวา่จะด าเนินการไดท้นัตามก าหนด 

เก่ียวกับเร่ืองน้ี รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารขอให้ตรวจสอบกับ บก. และด าเนินการตามขั้นตอน                   
ในเร่ืองงบประมาณของศูนยอ์จัฉริยภาพ ฯ ขอให้ผูรั้บผิดชอบรายงานให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารพิจารณา
ก่อน เพือ่เสนอผูอ้  านวยการและจะไดห้ารือกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์ เร่ืองการตดัโอนครุภณัฑ ์               
 

1.2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
1.2.1 รายงานผลแผนพฒันาคุณภาพของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      
ปีการศึกษา 2555 

งานประกนัคุณภาพคุณภาพการศึกษาไดจ้ดัท ารายงานผลแผนการพฒันาคุณภาพของสถาบนัวฒันธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพฒันา / ปรับปรุงผลการด าเนินการ เพื่อเป็นหลกัฐานรับการตรวจประเมิน             
ปีการศึกษา 2555 ทั้งน้ี ขอมอบหมายใหน้ายสุรชยั  ทุหมดั ช่วยพิจารณาวา่ควรเพิ่มเติมส่วนใดอีกบา้ง 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.2.2 โครงการสงกรานตส์านวฒันธรรม ด่ืมด ่าวถีิไทยร่วมใจผสานชุมชน 

ตามท่ีผูอ้  านวยการได้แจ้งเร่ืองการจดัโครงการสงกรานต์ท่ีมหาวิทยาลัยต้าล่ี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวนัท่ี 13 – 16 เมษายน 2556 จะมีบุคลากรของสถาบัน ฯ เข้าร่วมงานในคร้ังน้ี                    
จ  านวน 9 คน ดงัน้ี อาจารยน์พดล   อินทร์จนัทร์ อาจารยปิ์ยวดี  มากพา  อาจารยปิ์ลนัธ์  บุณญประภา (ดูแลเร่ือง
ขบวนแห่) อาจารยกิ์ตติกรณ์  นพอุดมพนัธ์ุ (ช่วยรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยัดูแลประเพณีสงกานต์)              
อาจารยสุ์รีรัตน์  จีนพงษ ์(ดูแลการแสดง) นางจนัทิมา  จิตวีระ นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร นายจาระไน  
ไชยโยธา  และนายวิวฑัฒน์  สมตน  ซ่ึงจะเป็นบุคลากรชุดแรกท่ีจะไปบุกเ บิกการเผยแพร่วฒันธรรม                       
ในต่างประเทศ 
1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวิจัย 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบตัร                  
ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ในส่วนของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จะรับผิดชอบฝ่ายฝึกซ้อม และช่วยเหลือ            
ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร  แ ล ะ ท่ี ป รึ ก ษ า ใ ห้ อ ธิ ก า ร บ ดี  โ ด ย จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ฝ่ า ย ฝึ ก ซ้ อ ม  ดั ง น้ี 
 วนัท่ี 27 มีนาคม 2556  ถ่ายภาพน่ิงการแต่งกายของบณัฑิตเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้บณัฑิตได้ทราบ 
            วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 บนัทึกวีดิทศัน์การฝึกซ้อมการเขา้รับปริญญา โดยประสานงานกบัส านกัส่ือ ฯ 
และฝ่ายทูลเกลา้ ฯ ปริญญาบตัร เรียบร้อยแลว้ 
 ส าหรับการจดังานวนัมหาวทิยาลยัมอบหมายใหน้ายจาระไน   ไชยโยธา เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะได้
พิจารณามอบหมายใหบุ้คลากรทุกคนร่วมรับผิดชอบงานอีกคร้ัง 
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1.4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย แจง้ดงัน้ี 

1.4.1 โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ กวี รูปธรรม จิตรกรรม ตั้ งจ่าง ซ่ึงมีพิธีเปิดไป                   

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน                      

ในพิธีเปิดและศาสตราจารยว์ิรุณ  ตั้งเจริญ  ท่ีปรึกษาให้เกียรติเขา้ร่วม ส าหรับแขกผูมี้เกียรติท่ีเข้าร่วมงาน                 

อาทิศิลปินจากหอศิลป์ศุภโชคและคุณภิภพ  ธงไชย และบุคลากรภายนอกท่ี รู้จักกับคุณจ่าง แซ่ตั้ ง                         

ในอดีตเขา้ร่วมงาน การจดังานในคร้ังน้ีมี เร่ืองการจดักิจกรรมพิเศษ เน่ืองในนิทรรศการ "จิตรกรรมนามธรรม 

บทกวีรูปธรรม"  ของ จ่าง แซ่ตั้ง ณ หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2556                    

มีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้ งบุคคลภายในและภายนอก มีการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ "จ่าง แซ่ตั้ ง                        

กับสถานะทางประวติัศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์อ านาจ เย็นสบาย อาจารย์สิทธิธรรม โรหิตะสุข                    

อาจารยณ์ฐัวรรณ เฉลิมสุข และคุณทิพย ์แซ่ตั้ง โดยมีสาระส าคญัท่ีน่าสนใจตามรายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการอ่านบทกว ี"เสรีภาพ และ ความดีงาม" โดย อาจารยสิ์ทธิธรรม  โรหิตะสุข   

คุณธนวฏั  ปรีชาจารย ์ชมรมอาสาพฒันา มศว  และส านกัหนงัสือ 20 พฤษภาคม 2556 ในการน้ีบุคลากรสามารถ

เขา้ร่วมงานไดถึ้งวนัท่ี 28เมษายน 2556 

1.4.2  การดูแลศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  

 เน่ืองจากในขณะน้ีมีบุคลากรท่ีดูแลศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 3 คน คือ นางสาวณัฐนนัท ์ 

บวังาม และนางสาวธนญัญา  กลมเกลียว และนายตวนั   รักแผน ส่วนนายอคัรวินท ์ นิยมเดชา ไดรั้บมอบหมาย

ให้มาช่วยดา้นวิชาการ ทั้งน้ีนางสาวณัฐนนัท ์  บวังาม และนางสาวธนนัญญา  กลมเกลียว จะดูแลดา้นเอกสาร

เป็นหลกั จึงขอความอนุเคราะห์ใหน้ายตวนั  รักแผน ดูแลท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยเตม็เวลา 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารแจง้เพิ่มเติมวา่ ผูอ้  านวยการ ไดม้อบหมายให้นายตวนั  รักแผน ไปช่วยดูแล

ท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยอยูแ่ลว้และช่วยดูแลเคร่ืองเสียงในหอ้งประชุมชั้น 3 ในบางโอกาส   
 

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 

1.5.1 ด าเนินการส่งรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ท่ีปฏิบติังานเกิน 5 ปี เพื่อเสนอ                

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ฯ ชั้น บ.ม. ประจ าปี 2556 จ านวน 2 ราย คือ 

 1. นายจาระไน  ไชยโยธา  (บรรจุพ.ศ.2548) 

 2. นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร (บรรจุ พ.ศ.2548) 



5 
 

1.5.2 ด าเนินการส่งรายช่ือนางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธ์ิพร  เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ                

ประเภทผูแ้ทนหน่วยงาน 

1.5.3 อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อปรับข้อมูลในรายงานการประชุมให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และขอความร่วมมือขอให้ บุคลากรทุกคนเร่งด า เ นินการ เพื่ อจัดพิมพ์รายงานประชุม                              

เสนอผูอ้  านวยการลงนาม และผูรั้บผดิชอบแต่ละองคป์ระกอบ จะไดส้ าเนาเป็นเอกสารหลกัฐานตามตวับ่งช้ี 

 

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้างานวจัิยและพฒันา 

 นางสาวกานตร์ว ี   ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 

1.6.1 วารสารวชิาการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

1. การติดตามผลการประเมินคุณภาพวารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (TCI) อยูร่ะหวา่งการประเมิน ไดด้ าเนินการติดตามสถานะของวารสารฯ ผลคือ TCI ไดรั้บเอกสาร

การประเมินจากสถาบนัฯครบถว้นแลว้ จะทราบผลการประเมินภายในเดือนมีนาคม 2556 

2. วารสารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556) อยู่ระหว่าง                       

การรวบรวมผลการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ติดตามผลการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเหลือ จ านวน 5 ท่าน                 

ซ่ึงจะส่งผลกลบัมายงัสถาบนัฯภายในสัปดาห์น้ี 

3. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2556) อยู่ระหว่างเปิดรับ

บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพล์งในวารสาร มีผูส่้งบทความมาจ านวน 3 คน เป็นบุคคลภายใน 2 บุคคลภายนอก 1 

1.6.2 งานวจิยั 

 ตามท่ีสถาบันฯได้จัดสรรงบประมาณให้แก่นักวิจัย คือ คุณสุรชัย ทุหมัด ด าเนินการวิจัยหัวข้อ                  

“ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย” นั้น ขอใหคุ้ณสุรชยัรายงานความคืบหนา้ของงานวิจยั

รวมทั้งการน าผลการวิจยัหัวขอ้ “การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุ มศว”              

ไปต่อยอดในงานวจิยั 

นายสุรชยั  ทุหมดั รายงานเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ตามท่ีได้รับอนุมติัให้ด าเนินงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย 

มห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี นค รินท รวิ โ รฒ  นั้ น  ข อ ร า ย ง าน ว่ า  ร า ย ง าน ช้ิน น้ี เ ป็ น ก า ร ต่ อ ย อด ง าน วิ จั ย                                           

เร่ือง การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                         

ตามข้อเสนอแนะของงานวิจยั ท่ีให้ด าเนินการวิจยัส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานหรือ              

แห ล่ ง เ รี ยน รู้ อ่ืนๆ  เพื่ อน าผลมา เป รียบ เ ที ยบกัน  ทั้ ง น้ี ได้น าประ เ ด็น ท่ี มีนัยส าคัญ  จ ากงานวิ จัย                           
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เร่ือง การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุฯ มาเป็นสมมติฐานหน่ึงของงานวิจยั 

ไดแ้ก่ 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัหรือไม่ ในประเด็นการใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ี 

    ผูใ้หบ้ริการ 

2. อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัหรือไม่ ในประเด็นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจยั  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยนั้ น  ได้ด า เ นินการจัดท าค าสั่ ง  ฯ  และ เสนอผู้อ  านวยการลงนาม เ รี ยบ ร้อยแล้ว                                 

รายช่ือและภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารงานวจิยัตามเอกสารดงัแนบ 

1.6.4 การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ The Asian Conference on Arts and Cultures 2013  

อยู่ระหว่างการถอดบนัทึกการประชุม เพื่อจดัท าเล่มวาระการประชุม และจดัท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ            

เพื่อเขา้ประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2556 

1.6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ SAR และจดัเตรียมเอกสารประกันคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 4 เรียบร้อยแลว้ และด าเนินการส่งขอ้มูลใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

1.6.6 ขอเชิญชวนบุคลากรในสถาบนัฯเขา้สืบคน้ขอ้มูลด้านวฒันธรรมและศิลปะในขอ้มูลของสถาบนัฯ 

ได้แก่ วารสารวิชาการซ่ึงมีทั้ งเป็นเล่มวารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิจัยด้านวฒันธรรม             

และศิลปะ งานวิจยั และหนังสือด้านวฒันธรรมและศิลปะในห้องสืบค้นชั้น 1 เพื่อประโยชน์แก่การพฒันา

ความรู้และพฒันาการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ 
 

1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 

 นายจาระไน   ไชยโยธา   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 

 1.7.1 ขอขอบคุณผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีร่วมด าเนินงานวนัสถาปนาสถาบนั ฯ ครบรอบ 13 ปี ให้งานส าเร็จ

ลุล่วงดว้ยดี 

1.7.2 การจดังานวนัมหาวิทยาลยั รองอธิการบดีฝ่ายบริหารไดม้อบหมายให้สถาบนั ฯ รับผิดชอบการเขียน

โครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณ พิธีการวางพานพุม่ งานประชาสัมพนัธ์และสารสนเทศ (ผูอ้  านวยการสถาบนั 

ฯ เป็นประธาน) การเชิญผูบ้ริหาร คณาจารย ์นิสิต เขา้ร่วมโครงการ ก าหนดจดังานในวนัท่ี 26 เมษายน 2556             

ซ่ึงกองกลางจะเป็นฝ่ายจัดท าค าสั่งแต่งตั้ ง ส่วนการมอบหมายให้บุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมรับผิดชอบ                    

ในวนังานนั้น เม่ือด าเนินงานจะรายงานใหท้ราบต่อไป  
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1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ 
 นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ   รายงานดงัน้ี 
1.8.1 ด าเนินงานกิจกรรมท่ี 3 นักวิจัยได้ส่งมอบข้อมูลแผนท่ีวฒันธรรมนครนายกให้บริษัทรับเหมา                      
ท  านิทรรศการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการหารือระหว่างนักวิจัย บริษัทรับเหมา และนักเอกสารสนเทศ                     
เร่ืองการจดันิทรรศการบน partition ท่ีเรือนไทย ทั้งน้ีได้หารือรองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรม                
แห่งประเทศไทย เ ร่ืองนิทรรศการท่ีจะจัดต่อจากนิทรรศการธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ  แล้วว่า                          
หากไม่มีนิทรรศการใดจดัต่อจะขออนุญาตจดันิทรรศการบน partition ดงักล่าว (การจดันิทรรศการบน partition 
มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีกวา้งเพื่อก าหนดจุดแหล่งวฒันธรรมต่างๆ ) นอกจากนั้นไดข้อให้บริษทัจดัท าบอร์ด
นิทรรศการเพิ่มเติมเน่ืองจากมีเน้ือหาจดัแสดงค่อนขา้งมาก 

1.8.2  รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมนิทรรศการประเพณีการเกิด 

จากผลการส ารวจผูเ้ข้าชมนิทรรศการประเพณีการเกิดตั้ งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2556 สามารถ                

สรุปผลได ้ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.8.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรม ตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 26 มีนาคม 2556)   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวณฐันนัท ์   บวังาม ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย รายงานดงัน้ี 
1.9.1 รายงานสรุปผลการขอใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2556   
 มีหน่วยงานขอใชพ้ื้นท่ี 6 หน่วยงาน แบ่งเป็นภายนอก 1 หน่วยงาน ภายใน 5 หน่วยงาน จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม / โครงการ 1,240 คน ค่าบริการไม่เรียกเก็บจริง 10,000 บาท รายรับอ่ืน หมวดเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 
48,000 บาท รายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.9.2 รายงานการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.10          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  รายงานดงัน้ี 
1.10.1 สภาพกายภาพและการใชพ้ื้นท่ี อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้  

 -  สภาพกายภาพและพื้นท่ี  
 สภาพอาคารอยูใ่นสภาพปกติ ไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมจากผลการส ารวจคร้ังก่อน 
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  -   การใชพ้ื้นท่ี  
เ น่ืองจากเ ป็นช่วง ปิดเทอม จึง มี นิ สิตมาใช้บ ริการ ท่ีพิพิ ธภัณฑ์ภู มิ ปัญญาไทย จ านวนน้อย                       

ส่วนใหญ่เป็นการมาใชพ้ื้นท่ีถ่ายรูปกิจกรรม และถ่ายรูปบณัฑิต      
          ทั้งน้ี ในเดือนมีนาคม 2556 ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ มศว ประสานมิตร จ านวน 4 วนั คือ 

วนัท่ี   4 มีนาคม 2556 แกไ้ขแบบประเมินตนเอง SAR องคป์ระกอบท่ี 1 และ 7.1  
วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 จดัเตรียมเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
วนัท่ี 26 มีนาคม 2556 ร่วมกิจกรรมวนัสถาปนาสถาบนัครบรอบ 13 ปี และประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบนัฯ คร้ังท่ี 3/2556 
วนัท่ี 27 มีนาคม 2556 ประชุมแนวทางจดัท าประกันคุณภาพองค์ประกอบท่ี 6 ของมหาวิทยาลัย               

คิดเป็น ร้อยละ 19.05 ของวนัปฏิบติังาน  
 

1.10.2 ร่างยทุธศาสตร์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้  านวยการให้ด าเนินการจัดท าร่างโครงการหลัก ในยุทธศาสตร์ท่ี 5              
การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภาษา ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            
ของมหาวิทยาลัย นั้น ในการน้ี ได้เสนอร่างโครงการจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพฒันาศกัยภาพ           
ดา้นภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสาร และโครงการศิลปวฒันธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเสนอผูอ้  านวยการ
พิจารณาและน าส่งรายละเอียดโครงการไปยงัฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ เรียบร้อยแลว้ 
1.10.3 โครงการวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย” 
 ขณะน้ีอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล โดยจะรายงานผลการด าเนินงาน ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ เพื่อพิจารณาในคร้ังต่อไป 
1.10.4. การส่งขอ้มูลเพื่อลงฐานขอ้มูลวฒันธรรมจงัหวดันครนายก  
 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้  านวยการให้จดัท าข้อมูลวตัถุภูมิปัญญาของพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย 
น า ส่งว ัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลกระทรวงว ัฒนธรรม นั้ น  ในการน้ี                       
ไดด้ าเนินการส่งขอ้มูลคร้ังท่ี 1 จ านวน 3 รายการ ดงัน้ี  
 1) พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย    2) ชุดเชียนหมากสมยัรัชการท่ี 5   3) แท่งหินบดยา โดยไดจ้ดัท าขอ้มูล
เพิ่มเติมและน าส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มของวฒันธรรมจงัหวดันครนายก เรียบร้อยแลว้ และจะร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
วฒันธรรมจงัหวดัคดัเลือกวตัถุ เพื่อจดัท าขอ้มูลเผยแพร่ต่อไป  
 

1.11 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานพสัดุ 
 นายววิฑัฒน์  สมตน แจง้วา่  
1.11.1 งานประชาสัมพนัธ์การประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 7 ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไปบางส่วน คงเหลือในส่วน
ของการซ้ือของท่ีระลึก เน่ืองจากมีการขออนุมติัเพิ่มเติม 
1.11.2 อยูร่ะหวา่งด าเนินการสอบราคา เงินงบประมาณ 500,000 บาท และ4,500,000 บาท 
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1.12 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.12.1 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บงบประมาณรวมทุกหมวดจ านวน 8,497,200 บาท จ่ายจริง ณ วนัท่ี 

26 มีนาคม 2556 จ านวน 1,261,402 บาท (ร้อยละ 14.84) คงเหลือ 7,235,798 บาท (ร้อยละ 85.16) รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ1.12 (1) และ 1.12 (2)  

1.12.2 งบรายจ่ายอ่ืนจ านวน 8 โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ รอเอกสารการเบิกจ่าย                            

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรในมหาวทิยาลยั รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 1.12(3)  และ 1.12 (4) 

1.12.3 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่าย รวมทุกงบ  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ไดรั้บงบประมาณ 8,497,200 

บาท รวมจ่ายจริง 1,261,402 บาท (ร้อยละ 14.84) เป้าหมายการเบิก  4,001,900 บาท (ร้อยละ 47.10)                 

เบิกจ่ายต ่ากวา่เป้าหมาย 2,704,498 บาท (ร้อยละ 32.25) รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 1.12 (5) และ 1.12 (6) 
 

1.12.4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบเงินอุดหนุน จ านวน 4 โครงการ โครงการละ 235,000 บาท               

รวม  940,000 บาท ใช้ไป 469,580  บาท ร้อยละ (49.96) คงเหลือ 235,000 บาท ร้อยละ (25.01) รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 1.12 (7) และ 1.12 (8) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.12.5 โครงการบริการวชิาการหอจดหมายเหตุ ฯ มศว ยงัไม่มีการเบิกจ่าย 
 

 

1.13 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 นางสาวณิชาภทัร   จาวิสูตร  แจง้ว่า สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ จะมีการตรวจประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 เมษายน 2556  และขอความร่วมมือบุคลากรทุกฝ่ายเตรียมรับการ

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้ งการต้อนรับ  จัดเตรียมเอกสาร  และอาหาร                      

ในวนัดงักล่าว 
 

เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

คร้ังท่ี 2 /2556  วนัพฤหสับดีท่ี  28  กุมภาพนัธ์ 2556   

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรอง 
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วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 -  
 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 

4.1       รายงานการสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

              นางจันทิรา  จิตวีระ รายงานว่า ตามท่ีสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ได้ด าเนินการให้บริการ                         

3 กิจกรรม คือ 

- การน าชมนิทรรศการถาวร  หอเกียรติยศ มศว 

- การให้บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ  มศว 

- การให้บริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  

ผูรั้บผิดชอบแต่ละกิจกรรมไดส้รุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการระดบัดีข้ึนไป

เรียบร้อยแลว้  ดงัน้ี 

- การน าชมนิทรรศการถาวร  หอเกียรติยศ มศว ร้อยละ 92.98 

- การให้บริการคน้ควา้เอกสารหอจดหมายเหตุ มศว ร้อยละ 87.92 

- การให้บริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย ร้อยละ 88.53 

ผลรวมคะแนนส ารวจความพึงพอใจ ระดบัดีข้ึนไป (ทั้ง 3 กิจกรรม) ร้อยละ 92.15  บรรลุเป้าหมาย 
  

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบ และขอให้น าเป็นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา                    

องคป์ระกอบท่ี 7 ตวับ่งช้ีท่ี 7.6.2 
   

4.2 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามพนัธกจิ 4 ด้าน 

     นายสุรชัย  ทุหมัด รายงานผลการติดตามการด าเ นินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                      

ตามพันธกิจ 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงเป็นไปตามแผนปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย                

พนัธกิจ 4 ดา้นคือ ดา้นวิจยั  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นการบริการทางวิชาการ และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม ในภาพรวมตามแผนปฏิบติัการของสถาบนั ฯ มีทั้งหมด 16 โครงการ ด าเนินการแลว้ 7 โครงการ             

อยู่ระหว่างด า เ นินการ 4  โครงการ ด า เ นินการแล้ว  และอยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ 5  โครงการ                             

โครงการในพนัธกิจ ฯ 4 ดา้น จะไม่รวมโครงการเก่ียวกบัการพฒันาองค์กร (ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของสถาบนั ฯ)                  
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ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ส่วนในภาพรวมของแผนปฏิบัติติการทั้ งหมด จะอยู่ในรายงานผลแผน

ยทุธศาสตร์ของสถาบนั ฯ ในรอบปีงบประมาณ ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
  

4.3  แผนปฏิบัติการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  ประจ าปีการศึกษา 2555 
   นายสุรชัย  ทุหมัด รายงานว่า ตามท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้จัดท า
แผนปฏิบติัการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ปีการศึกษา 2555  ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัท าโครงการ
ท่ีด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติให้ความเห็นชอบและให้ท าเป็นเอกสารหลกัฐานในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 

4.4 โครงการประหยดัพลงังาน 
  นางสาวอุษณีย ์  เลา้เจริญ  รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดด้ าเนินการโครงการประหยดัพลงังาน
ตามมาตรการประหยดัพลังงานอย่างต่อเน่ืองนั้น ขอรายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 
ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2554 ผลการด า เนินงานร้อยละ 94.80 และ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2555                          
ผลการด าเนินงานร้อยละ 93.06  เน่ืองจากสถาบัน ฯ ได้ปิดปรับปรุงหอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ ฯ                  
เม่ือปลายปี 2554 ประมาณ 1 เดือน และขอรายงานผลการด าเนินงาน 1 มกราคม – 25 มีนาคม  2556                    
ผลการด าเนินงานร้อยละ 95.83 ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ และขอความร่วมมือบุคลากรสถาบนั ฯ ทุกคนช่วยกนัประหยดั
พลงังานอยา่งต่อเน่ืองทั้งเร่ืองไฟฟ้า น ้าประปา การใชก้ระดาษ และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
 

4.5 สรุปผลโครงการและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ 
              นางสาวณัฐนันท์    บัวงาม  รายงานดัง น้ี  สรุปผลโครงการและรายงานการติดตาม                             

และประเมินผลโครงการ 

4.5.1 รายงานสรุปผลโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ: ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ  

รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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4.5.2 รายงานสรุปผลโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ: กวี รูปธรรม จิตรกรรม (ตั้ ง-จ่าง) 

ระหวา่งวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์-25 มีนาคม 2556 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

4.5.3 รายงานสรุปผลโครงการบริการดา้นพื้นท่ีทางศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:ศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง

ประเทศไทย: หอจดหมายเหตุหอเกียรติยศและพิพิธภณัฑก์ารศึกษา :พิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

4.5.4 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ: ธรรมะ ธรรมดา 

ธรรมชาติ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

4.5.5 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ : กวี รูปธรรม 

จิตรกรรม (ตั้ง-จ่าง) 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

4.5.7 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการบริการดา้นพื้นท่ีทางศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:

ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย: หอจดหมายเหตุหอเกียรติยศและพิพิธภณัฑ์การศึกษา :พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญา

ไทย 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
 

4.6 กจิกรรมการลดการใช้วสัดุส้ินเปลอืง(Recycle)  
นายสุรชยั ทุหมดั รายงานผลการจดักิจกรรมลดการใชว้สัดุส้ินเปลือง(Recycle) การด าเนินกิจกรรม

ดงักล่าวประกอบดว้ย  
1.การลดการใช้กระดาษ โดยให้ใช้กระดาษใช้แล้ว (Recycle)ส าหรับงานเอกสารท่ีใช้ภายใน           

หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  
2.การน ากล่องกระดาษมาใช้ท ากล่องเก็บเอกสารเพื่อเป็นการลดขยะและเพื่อใช้ตูเ้ก็บเอกสารเก็บ

เฉพาะเอกสารท่ีส าคญั 
จากการด าเนินกิจกรรมพบวา่อตัราการใชก้ระดาษลดลง และตูเ้ก็บเอกสารมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ โดยผูอ้  านวยการขอความร่วมมือบุคลากรสถาบนัฯ ทุกคน ด าเนิน
กิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง และใหเ้ก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อความชดัเจนในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
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4.7 สรุปผลประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

นายสุรชยั ทุหมดั รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ทั้ งน้ี ผู ้อ  านวยการขอให้คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ              

และบุคลากรทุกคนยดึเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อเสริมสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 

 4.8  รายงานการประเมินตนเอง 

         รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานว่า  ตามท่ีงานประกนัคุณภาพการศึกษาได้แจง้วนัตรวจ

ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้ท่ีประชุมทราบแลว้นั้น  ขณะน้ีงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ไดจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เรียบร้อยแลว้ 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  โดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม  ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบท่ี 4 ระบุรายละเอียดของรายงานการประชุมท่ีน ามาเป็นเอกสารหลกัฐาน                    

ใหช้ดัเจน 

2. องคป์ระกอบท่ี 5  ปรับช่ือโครงการใหถู้กตอ้ง  และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการใหช้ดัเจน 

3. เอกสารหลกัฐานท่ีเป็นรายงานการประชุม  ให้ระบุเฉพาะคร้ังท่ี  วนัท่ี  และวาระท่ี 

และตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ัง 
 

4.9  การติ ดตามผลการด า เ นินการจรรยาบรรณวิชา ชีพของ บุคลากรสายสนับสนุน                          

สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  

       ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ รายงานว่า ตามท่ีสถาบนั ฯ ได้จดัท าแนวทางการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ                 ไปแลว้นั้น ผลการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสถาบนัวฒันธรรม

และศิลปะ           ปรากฏวา่ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
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 4.10 แผนการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
  ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  รายงานว่า ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ               
ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน เพื่อเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคล        
และวางแผนด้านอัตร าก าลังของสถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะในภาพรวม  นั้ น  ผลความส า เ ร็จ                                  
การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เป็นไปตามแผน ฯ การด าเนินงาน
อยูใ่นเกณฑดี์  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจาณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
 
 

เลิกประชุม  เวลา      16 . 00      น. 
 
 
 
...............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)                (ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล   อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
 
................................................................... 
 (นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
            ผูบ้นัทึกการประชุม 


