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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่5 /2555 

วนัจันทร์ที ่ 28   พฤษภาคม   2555 
ณ    ห้องเอกฉันท์   ช้ัน 3    อาคารประสานมิตร 

........................................... 
ผู้มาประชุม  
1.  อาจารยน์พดล อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
2.  อาจารยป์รารถนา คงส าราญ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารยปิ์ยวดี มากพา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
4. นางจนัทิรา จิตวีระ ผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ...ปฏิบติั
หนา้ท่ี 
5. นายสุรชยั                ทุหมดั  หวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
6. นางสาวกานตร์วี ชมเชย  หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
7. นางสาวพทัธนนัท ์ ค ามุงคุณ หวัหนา้งานหอจดหมายเหตุ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
8. นางสาวณฐัวรรณ เฉลิมสุข             หวัหนา้งานบริหารศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบติั
หนา้ท่ี 
9.  นางสาวจารุณี คงเมือง นกัวชิาการศึกษา 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ลาประชุม / มีราชการอืน่) 
1.  นางสาวอมัพวลัย ์ วศิวธีรานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
2. นางสาวมาลยัพร     เทวะประสิทธ์ิพร หวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์...ปฏิบติั
หนา้ท่ี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจาระไน            ไชยโยธา ภณัฑารักษ ์
2. นายอคัรวนิท ์ นิยมเดชา นกัวชิาการศึกษา 
3. นายววิฑัฒน์            สมตน  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
4. นางสาวธนญัญา กลมเกลียว เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
5. นายสหภสั  อินทรีย ์ นกัเอกสารสนเทศ 
6. นายยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
7. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
8. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี  
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เร่ิมประชุมเวลา    13.45    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 โครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหาร 

เม่ือวนัท่ี  16 – 19 พฤษภาคม  2555   ได้เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูบ้ริหาร ณ 

โครงการพฒันาดอยตุง  จงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงเช่ือวา่มหาวิทยาลยั คงจะตอ้งช่วยเหลือสังคมอยา่งจริงจงั  และ

ในเดือนกรกฎาคม  2555  มหาวิทยาลยัจะส่งนิสิตในวิชา SWU ทั้งมหาวิทยาลยั ลงพื้นท่ีจริงและตน้เดือน

กรกฎาคม บุคลากรของสถาบนัฯ จะตอ้งเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวฯ ท่ีดอยตุง ทั้งในระดบัรองผูอ้  านวยการ 

(5 – 7 กรกฎาคม 2555 )  ระดบัเลขานุการ (9 – 11 กรกฎาคม 2555 )  การเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ไดเ้ขา้ไป

ดูการท างานของดอยตุง  และช่วยการพฒันาชุมชนชาวเขาของสมเด็จย่า  ซ่ึงจะน ามาปรับใช้ ท่ีจงัหวดั

สระแกว้ และจงัหวดันครนายก คาดวา่มหาวทิยาลยัจะมีหนงัสือเชิญมาในเร็วน้ีๆ 

1.1.2  การประกนัคุณภาพการศึกษา   

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ก าหนดการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา วนัท่ี 26 

มิถุนายน 2555  ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ช่วยกนัจดัท าการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้ส าเร็จลุล่วง

ในทุกประเด็น และหลงัการประชุมน้ีจะขอประชุมผูรั้บผดิชอบในองคป์ระกอบ 7 

1.1.3 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ “The Asian Conference on Arts and Culture 2012” 

ขอมอบหมายใหน้างสาวกานตร์ว ี ชมเชย  ส่งขอ้มูลก าหนดการประชุมให้อาจารยป์รียาภรณ์  เจริญ

บุตร  เร่ืองตัว๋เคร่ืองบินการเดินทาง ทั้งไปและกลบัของ Prossor Dr.Karan ซ่ึงตอ้งดูแลทั้ง 4 วนั การจดั

ประชุมวิชาการนานาชาติคร้ังน้ี เป็นงานท่ีต้องร่วมมือ ร่วมใจ จัดประชุมระดับนานาชาติ ขณะน้ีมีผู ้

ลงทะเบียนท่ีจะน าเสนอผลงานจากทัว่โลก 40 – 50 คน ซ่ึงเป็นงานท่ีได้ด าเนินการด้านวฒันธรรมอย่าง

จริงจงั 

นอกจากนั้น ในช่วงเชา้ไดเ้ขา้ประชุมกบัอธิการบดี เร่ือง ความร่วมมือกบัประเทศอิหร่าน โดยมีฑูต

วฒันธรรมอิหร่านร่วมประชุมซ่ึงจะได้น าเร่ืองวฒันธรรมตะวนัออกกลาง มาประสานความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยั และเร่ืองแบบท่ีจะด าเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2555 คือความรู้เร่ืองพิธีอจัญ ์และจะได้

จดัหาสถานท่ีด าเนินการต่อไป และคงจะต่อเน่ืองในหลกัสูตรวฒันธรรม และอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั 
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1.1.4 เงินเดือนตกเบิก 5 %  ของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีไดม้อบหมายให้บุคลากรทราบ เร่ือง เงินตกเบิกของพนกังานมหาวิทยาลยั 5 %  ในท่ีประชุม

คร้ังท่ีแล้วนั้น  ล่าสุดทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลว่า  คาดว่าหน่วยงานระดบัเล็กจะได้รับก่อน ซ่ึง

สถาบนัฯ ไดส่้งขอ้มูลไปยงักองการเจา้หนา้ท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 23  พฤษภาคม 2555 

 
 

1.1.5 โครงการเจรจาความร่วมมือทางวชิาการในการผลิตบณัฑิตในประเทศนิวซีแลนด์ 

ระหว่างวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 จะเดินทางไปราชการท่ีประเทศนิวซีแลนด์ ใน

โครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแคนเทอเบอร์ร่ี ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งด าเนินโครงการ DUO 

Program (Program เรียนทั้ง 2  แห่ง )  และส่วนท่ีสถาบนัฯ  จะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง คือเร่ือง วฒันธรรม 

ในการน้ีขอแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทน 2 ระยะ ดงัน้ี 

วนัท่ี  29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 แต่งตั้งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเป็นผูรั้กษาราชการ 

วนัท่ี 3 – 8 มิถุนายน 2555 แต่งตั้งรองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผูรั้กษา

ราชการแทน เน่ืองจากไปราชการในโครงการสาธิต แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.1.6 ค่ายอตัลกัษณ์นิสิต 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัค่ายอตัลักษณ์นิสิต ส าหรับนิสิตใหม่  ปีการศึกษา 2555  ในวนัท่ี 31 

พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ท่ี มศว อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก และได้รับแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษา

องคก์รนิสิต จึงไดมี้โอกาสปรับเปล่ียนในหลายเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมนิสิตให้เขา้กบัสถาบนัฯ เน่ืองจากมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ืองการเช่ือมโยงการท างานด้านวฒันธรรมจากอาจารย์สู่นิสิต ท่ีสถาบนัฯ                     

ดูแลการประกนัคุณภาพการศึกษา องคท่ี์ 6 ศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั 

 งานท่ีปรับเปล่ียน เช่น การประกวดดาว – เดือนมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนเป็นทูตวฒันธรรมและ

การท าความดีของนิสิต โดยมีกิจกรรมปลูกตน้ไมท่ี้สามารถด าเนินการท่ีเรือนไทยได ้เป็นงบประมาณของ

บก.ด้านพัฒนานิสิต  ขอมอบหมายให้นายสุรชัย  ทุหมัด และนางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธ์ิพร  

ประสานงานกองกิจการนิสิต เร่ือง การท่ีนิสิตจะมาปลูกตน้ไมป้ระมาณ 500 คน  รวมทั้งนายยุคลวชัร์                 

ภกัดีจกัริวุฒ์ิ  ประสานงานกบันายสุรชยั  ทุหมดั  เร่ือง การเก็บตวัของทูตวฒันธรรมในช่วงเวลาดงักล่าว              

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
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1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั  รายงานดงัน้ี 

1.2.1 การใชง้บประมาณของโครงการบริการวชิาการ 

 เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา  ได้มีการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของโครงการบริการวิชาการ                          
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงมีผูรั้บผิดชอบในหลายส่วน  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  และตามท่ีผูอ้  านวยการ  แจง้วา่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพนิสิต  นั้น  ไดเ้ขา้พบ
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  และไดรั้บเร่ืองวฒันธรรมการแต่งกาย และการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี 
ในมหาวทิยาลยัซ่ึงในอนาคตจะไม่มีพื้นท่ีการสูบบุหร่ีในมหาวทิยาลยั  รวมทั้งแรงจูงใจท่ีจะงดสูบบุหร่ี และ
มาตรการทางกฎหมาย  เน่ืองจากมหาวทิยาลยัเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

1.2.2 โครงการนิทรรศการ 63 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ในช่วงเช้าวนัน้ี  มีการประชุมเตรียมงานโครงการนิทรรศการ 63 ปี มศว โดยมี Concept คือ                    

การปลูกฝังอตัลกัษณ์ มศว ให้กบันิสิตและบุคลากรท่ีเขา้ชมนิทรรศการของสถาบนัฯ และจะรายงานความ

คืบหนา้ในโอกาสต่อไป 

1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 

1.3.1 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

ศุนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ไดมี้หนงัสือขอเขา้ใช้พื้นท่ี  เพื่อด าเนินการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศใน

อาคารประสานมิตร จ านวน 25 เคร่ือง  (ทดแทนเคร่ืองเก่า)  

ทั้งน้ี ไดใ้หน้ายจาระไน   ไชยโยธา  ประสานงานในเบ้ืองตน้  จะขอให้ด าเนินการติดตั้งในห้องท่ีไม่

มี         ผูป้ฎิบติังานในวนัท าการ  ส่วนห้องส านกังานด าเนินการในวนัหยุดราชการ  ส าหรับห้องเทพอนนัท

ภูมิซ่ึงจะมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง  ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากมีตู ้นิทรรศการ  งาน

อาคารสถานท่ี              จึงขอ ขอยา้ยไปติดท่ีหอ้งกระจกชั้น 1 ดา้นทิศตะวนัตกแทน 

1.3.2     การยา้ยพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีนายกฤษนะ  มณีดวง  พนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา (เงินแผน่ดิน)  ลาออก        

จากราชการ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555  และมหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ  พิจารณา

ยา้ยนายสุรชยั  ทุหมดั  ต าแหน่งภณัฑารักษ ์ (เงินรายได)้  ไปด ารงต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ี

พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  นั้น  งานบุคคล ไดส่้งผลการพิจารณาคดัเลือกไปให้กองการเจา้หน้าท่ีทราบแลว้                         
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ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการท าหนงัสือเพื่อด าเนินการขอยา้ย และแจง้วนัเร่ิมปฏิบติังาน (1 มิถุนายน 2555 )  

ทั้งน้ีงานบุคคลจะไดด้ าเนินการเปิดรับสมคัร ต าแหน่งภณัฑารักษ ์ต่อไป 
 

1.4  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานวจัิยและพฒันา 

 นางสาวกานตร์ว ี  ชมเชย   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวจิยัและพฒันา     รายงานดงัน้ี 

1.4.1     ตามท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณใหจ้ดัท าโครงการอบรมสัมมนานกัวจิยัดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 

จ านวน 150,000 บาทนั้น ได้รับการอนุมติัแล้ว หัวข้ออบรมสัมมนาคือ “การสนับสนุนการวิจยัและ                      

งานสร้างสรรค์ด้านวฒันธรรมและศิลปะ” จะจดัในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร  มศว                        

บริการ ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

1.4.2      วารสารวชิาการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

-  วารสารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี  1 (25) กรกฎาคม – ธันวาคม 2554                             

อยู่ระหว่างการพิมพรู์ปเล่ม  จะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2555  จากนั้นจะด าเนินการน าขอ้มูลลง

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

- วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (26) มกราคม – มิถุนายน 2555 บทความ

วิชาการจ านวน 9 บทความ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ ได้รับผลการประเมินกลบัมาแล้ว

บางส่วน              ท่ีเหลือจะเร่งรัดใหไ้ดผ้ลการประเมินกลบัมาภายในวนัท่ี 1มิถุนายน 2555 

- วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (27) กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 ได้รับ

บทความวชิาการเพื่อพิจารณาแลว้ 1 บทความ จากมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมขอ้มูล                         

เพื่อประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูส้นใจส่งบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารสถาบันฯ  โดย

ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์ facebook สถาบนัฯ และหนงัสือเชิญชวนส่งบทความ 

- ไดด้ าเนินการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์ารจดัท าวารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อเตรียมส าหรับการ

จดัท าวารสารวชิาการนานาชาติฉบบัพิเศษของสถาบนัฯ เสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยัพิจารณา

แลว้ 

1.4.3 โครงการวจิยั  

ตามท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเงินรายไดเ้พิ่มเติม จากส่วนกลาง ในส่วนของงบเงินอุดหนุน 

จ านวน 100,000 บาทนั้น  งานวจิยัและพฒันาร่วมกบังานหอจดหมายเหตุ ก าหนดวจิยั 2 โครงการ คือ 

1) โครงการวิจยัส ารวจการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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2) โครงการวจิยัส ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

1.4.4 จดัท ารายงานการประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The Asian Conference on 

Arts and Cultures 2012 และท าหนงัสือเชิญผูเ้ขา้ประชุมเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี จะมีประชุมคร้ังต่อไป วนัท่ี 11 

มิถุนายน 2555 และประชุมกลุ่มยอ่ยของฝ่ายวชิาการและส่ิงพิมพว์นัท่ี 8 มิถุนายน 2555  

1.5        เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 
1.5.1 รายงานผลการใหบ้ริการน าชมหอเกียรติยศ ปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  เพศชาย    752 คน  เพศหญิง  1,456  คน 
 นกัเรียน / นิสิต (มศว)   2,193 คน 
 ขา้ราชการ / อาจารย ์/ พนกังาน (มศว)    11 คน 
 บุคคลภายนอก        4  คน  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอืน ล าดบั ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
(เกณฑ์ระดบัดขีึน้ไป) 

มิถุนายน 1  
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ 85 (4.25) 

89.44 (4.47) 80.94 (4.05) 

กรกฎาคม 2 89.37 (4.47) 81.62 (4.08) 

 สิงหาคม 3 93.75 (4.69) 

 

82.26 (4.11) 

 กนัยายน 4 84.54 (4.22) 

 

82.10 (4.10) 

 ตุลาคม 5 93.12(4.66) 

 

83.00 (4.15) 

 พฤศจิกายน 6 - 

 

- 

 ธนัวาคม 7 93.81 (4.69) 

 

84.31 (4.21) 

 

รวม มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555   
(รอบ 12 เดอืน) 

 

90.84 (4.54) 

 

85.61 (4.25) 

 

มกราคม 8 91.47(4.57) 84.60 (4.23) 

กุมภาพนัธ์ 9 91.19(4.56) 85.01 (4.25) 

มีนาคม 10 93.81 (4.69) 

 

84.31 (4.21) 

 เมษายน 11 91.47(4.57) 84.60 (4.23) 

พฤษภาคม 12 91.19(4.56) 85.01 (4.25) 
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1.5.2. โครงการพฒันาการจดัแสดงหอเกียรติยศระยะท่ี 1-2 
 - โครงการระยะท่ี 1 อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับแบบนิทรรศการ 

- โครงการระยะท่ี 2 อยูร่ะหวา่งจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ 10,000 บาท 
 

1.5.3. โครงการจดัตั้งหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศโพธิวชิชาลยั จงัหวดัสระแกว้ 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายให้สัมภาษณ์ผูมี้คุณูปการต่อวิทยาลยัโพธิวิชชาลยัและสรุปบทสัมภาษณ์                   
เพื่อจดัท านิทรรศการนั้น ขณะน้ีได้ด าเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปบทสัมภาษณ์              
คุณศานิตย ์นาคสุขศรี ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ คุณจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
น ้ าตาลขอนแก่น ส่วนคุณมงคล รักบุญเรือง ปราชญ์ชาวบ้านจะด าเนินการสรุปเน้ือหาจากหนังสือและ
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งวทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 
 

1.5.4. งานประกนัคุณภาพการศึกษา  

 ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน                                

การประกนัคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบท่ี 1 ตวับ่งช้ีท่ี มศว.1.1.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม                 

และองคป์ระกอบท่ี 7  ตวับ่งช้ีตวัช้ีวดั สกอ.7.1 และจะเสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป 

1.5.5 โครงการจดัท าวารสาร  ซ่ึงช่วยด าเนินการในส่วนของการท าหนังสือให้ผูท้รงคุณวุฒิ  ขณะน้ีได้

ตอบรับแลว้ 13 ท่าน  ยงัไม่ตอบรับ 4 ท่าน อยูร่ะหวา่งประสานงานการขอส าเนาบตัรประชาชนของทุกท่าน 

เพื่อจะไดโ้อนเงินใหเ้รียบร้อยต่อไป 
 

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานหอจดหมายเหตุ 

 นางสาวพทัธนนัท ์   ค  ามุงคุณ   ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี   

1.6.1 ผลการด าเนินการโครงการบริการวชิาการหอจดหมายเหตุ มศว  

 -   โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 

  โครงการพฒันาการจดัการแสดง 

 -   โครงการจดัตั้งหอจดหมายเหตุ มศว และหอเกียรติยศโพธิวชิชาลยั จงัหวดัสระแกว้ 

  โครงการระยะแรก และโครงการจดัท าระบบสืบคน้ขอ้มูลเอกสารหอจดหมายเหตุ มีปัญหา             

เร่ือง ระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงตอ้งเปล่ียนงบประมาณจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน ท่ีประชุมได้สรุปและ

ด าเนินการเบิกจ่ายไดต้ามปกติ 

 -   โครงการจดัท าส่ือส่ิงพิมพป์ระชาสัมพนัธ์  อยูร่ะหวา่งการจดัพิมพฉ์บบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2  
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 -   โครงการหอจดหมายเหตุ และแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรมและศิลปะ จังหวดันครนายก ได้

ด าเนินการจดัท าบอร์ดนิทรรศการ 3 วนั คือ วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พิธี

พระราชทานปริญญาบตัร  และวนัมหาวิทยาลัย  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (ตามรายงานของรอง

ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั ขอ้ 1.2.2)  คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในสัปดาห์น้ี 

 -   โครงการนิทรรศการ 63 ปี ศรีสง่าแก่มหานคร 

1.6.2 งานประกนัคุณภาพการศึกษา  รับผดิชอบองคป์ระกอบท่ี 5 จดัท าแฟ้มเอกสารเรียบร้อยแลว้ 

1.6.3 การน าชมหอจดหมายเหตุ  และการเผยแพร่ กิจกรรมท่ีน าชมผ่าน Facebook ด าเนินการเรียบร้อย

แลว้ 

1.6.4 ได้รับมอบหมายจากรองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหาร ให้จัดท าบอร์ดนิทรรศการวนัส าคัญ อา ทิ                   

วนัสงกรานต ์ วนัลอยกระทง  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัวิสาขบูชา  ไดด้ าเนินการจดัท ารายละเอียด และ

น าเสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยัพิจารณา 
 

1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

 นางสาวณัฐวรรณ   เฉลิมสุข  ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้างานพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย                

รายงานดงัน้ี 

1.7.1 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

 งบประมาณ 30 % งบบริหารส่วนกลาง 289,868 บาท  ด าเนินไปแล้ว คงเหลือ 3,868 บาท มี

โครงการทั้งหมด 13 โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 10 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมติั 1 

โครงการ อนุมัติแล้ว 2 โครงการ ทั้ งน้ี โครงการพฒันาระบบศูนย์ศิลปกรรมฯ  มีปัญหาในส่วนของ

งบประมาณท่ีเปล่ียนจากงบด าเนินงาน เป็นงบลงทุนไดด้ าเนินการแทรกในวาระการประชุม บก. เรียบร้อย

แลว้ และท่ีประชุมมีมติ           ใหด้ าเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

1.7.2 สรุปโครงการ 

 -   โครงการสัมมนาวชิาการนานาชาติ Art and Culture  ระยะท่ี 1 ร้อยละ 94.83  

 -   โครงการ Tablet ร้อยละ 96.28 

 -   โครงการส่ือมลัติมิเดียและศิลปะเพื่อบุคคลดอ้ยโอกาส  ร้อยละ 92.85 

 -   โครงการบริการวชิาการส่ือมลัติมีเดียเพื่อเด็กดอ้ยโอกาส  จงัหวดันครนายก  ร้อยละ 86.73 
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1.7.3 สรุปการขอความอนุเคราะห์ใชพ้ื้นท่ีของศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 3 รายการ มีรายได้

ในเดือนเมษายน 2555  262,000 บาท  เอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

1.7.4 โครงการนิทรรศการ 63 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร  ไดรั้บอนุมติัโครงการเรียบร้อยแลว้  อยูร่ะหวา่งท า

สัญญายมืเงิน  และมีการประชุมก าหนดผูรั้บผดิชอบเรียบร้อยแลว้ 
 

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวจารุณี  คงเมือง  รายงานดงัน้ี  
1.8.1 อยู่ระหว่างด าเนินการส่งผล 12 เดือน องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้
มหาวทิยาลยั  
1.8.2 อยูร่ะหวา่งประสานงาน การจดัท าคู่มือการประเมินตนเองของสถาบนัฯ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 
1.8.3 จดัท าหนงัสือเชิญคณะกรรมการการตรวจประเมินเสนอผูอ้  านวยการพิจารณาลงนาม 
1.8.4 จดัเตรียมเอกสารองคป์ระกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแลว้ 
1.8.5 สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ โครงการส ารวจการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ี              
ทางวฒันธรรมดา้นการบริการวชิาการแก่สังคมของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ   ผลการประเมินร้อยละ  85.00 ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
1.8.6 ตามท่ีสถาบนัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดและก ากบัจรรยาบรรณ สถาบนัวฒันธรรมและ
ศิลปะ และจดัท าแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร  สายสนบัสนุน ไปแลว้นั้น จาการ
ติดตามผลทราบวา่บุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะไดป้ฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ 
1.9 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 นายจาระไน   ไชยโยธา  รายงานดงัน้ี  ผลการด าเนินโครงการ 

 -   โครงการวนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  27 เมษายน 2555  ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 

94.40 

 -   โครงการการรณรงคแ์ต่งกายผา้ไทยในวนัส าคญั  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระ

บรมราชินีนารถ  ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 93.24 

 -   การด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน  มีเคร่ืองปรับอากาศเก่า – ช ารุด ส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง และค่ากระแสไฟฟ้าไดป้ระสานงานไปยงัศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ โดยไดรั้บ
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งบประมาณในการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในอาคารประสานมิตร จ านวน 25 เคร่ือง (เคร่ืองละ 36,000 บาท) 

ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ และสอดคลอ้งตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

 -   กิจกรรม 5 ส คณะกรรมการไดด้ าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของสถาบนัวฒันธรรมและ

ศิลปะ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555  ผลการประเมิน กลุ่ม 1 ร้อยละ 98.40  กลุ่ม 2 ร้อยละ 97.00  รายละเอียด

ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
 

1.10 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.10.1 สรุปค่าใชจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 25  พฤษภาคม  2555  ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ                 

ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

1.10.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดัท าแฟ้มองคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณเรียบร้อยแลว้ 
 

1.11 ข้อมูล Website 

นายยคุลวชัร์   ภกัดีจกัริวฒ์ิุ  รายงานดงัน้ี 

1.11.1 ผูรั้บจา้งการจดัท า website สถาบนัฯ ไดส่้ง Web มาให้พิจารณาแกไ้ข ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ข 

และท าข้ึนสู่พื้นท่ีเก็บขอ้มูลของมหาวิทยาลยั เพื่อจะไดส้ามารถเขา้ผา่น URL ของมหาวิทยาลยั โดยปรับแก้

ไขใหรั้บดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 

   ในการน้ี  ได้ประสานงานด้านการออกแบบ Web สถาบนัฯ โดยยึดหลักสีสันสวยงาม ทนัสมยั 

สามารถเพิ่มลดขอ้มูลดว้ยตนเองไดง่้าย นอกจากนั้นจะตอ้งเพิ่มเติมขอ้มูลบางส่วน เช่น ภาพถ่ายบุคลากรบาง

คน 

1.11.2 การจดัท าเอกสารประกนัคุณภาพ  บุคลากรคนใดประสงคจ์ะให้เพิ่มเติมในส่วนใด  ขอให้ส่งMail 

หรือจดัท าแผน่ CD ก่อนวนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 

1.11.3 วารสารวิชาการ/ส่ือส่ิงพิมพ์  ขอให้จดัท าส่งเป็น File PDF  ทั้ งเล่ม  เพื่อจดัไวใ้นหมวดวิชาการ                     

ซ่ึงมีเอกสารเผยแพร่ของสถาบนัฯ ทั้งหมด 
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1.11.4 ฐานขอ้มูลหอเกียตริยศ และหอจดหมายเหตุ มศว  

- หอเกียรติยศมีการผสมออกแบบ และจัดท าระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  และยงัขาด

ฐานขอ้มูลในส่วนทีมาของหอเกียรติยศ  (นายจาระไน  ไชยโยธา ด าเนินการ)  การถ่ายภาพ

อธิการบดี                     ประวติัปูชนียบุคคลในหอเกียรติยศ 

- หอจดหมายเหตุ มศว ประสานมิตร  ขอความอนุเคราะห์ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับส่งข้อมูลท่ี

ตอ้งการจะให้สืบคน้ทั้งภาพ และเอกสาร และขอให้ส่งตวัอย่างภาพ หรือ File PDF  พร้อม

ขอ้ความก ากบั 

- หอจดหมายเหตุ จงัหวดัสระแกว้  ขอขอ้มูลประวติัการก่อตั้งหอจดหมายเหตุ จงัหวดัสระแกว้  

ขอ้มูลในหอจดหมายเหตุ 

 ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ  ขอให้ผูรั้บผิดชอบส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษา  หากส่วนใด

เก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ ขอให้ส่งเอกสารให้นายยุคลวชัร์  ภกัดีจกัริวุฒ์ิ  เพื่อด าเนินการเผยแพร่ WebSite ท่ี

แบ่งเป็นดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นวิชาการและวิจยั งานบริการ และอาจสามารถแบ่งหมวดหมู่ยอ่ยใน

โอกาสต่อไป  

 นอกจากนั้น ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ในความดูแลของสถาบันฯ ทั้ ง 

พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  และหอจดหมายเหตุ ฯ  ในรูปบทความเป็น

ค าอธิบายอาคารนั้นๆ สั้ นๆ ประมาณ 5 บรรทดั เพื่อท าให้ WebSite ในส่วนของสถาบนัฯ สมบรูณ์มากข้ึน 

คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน 2555 
 

เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  คร้ังท่ี 5/2555                  

เม่ือวนัท่ี  28  พฤษภาคม    2555    
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

 -  
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วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 

 4.1   ผลการประเมินการด าเนินตามแผนกลยุทธ์ (บรรลุ) 

   นายสุรชัย  ทุหมดั รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  ซ่ึง สถาบนัฯ 

ด าเนินการบรรลุตามตวับ่งช้ีทุกโครงการ  ดงัน้ี  (ตามเอกสารแนบ) 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหค้วามเห็นชอบ   
 

 4.2  คณะกรรมการการตรวจประเมิน และวันตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันฯ 

   นางสาวจารุณี  คงเมือง  รายงานวา่  สถาบนัฯ ก าหนดการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2554  ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2555  มีก าหนดการตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบโดยขอให้งานประกนัคุณภาพการศึกษา ปรับแกบ้างส่วนเพื่อ

ความเหมาะสม  ส่วนวีดิทศัน์แนะน าสถาบนัฯ ขอมอบหมายให้นายยุคลวชัร์  ภกัดีจกัริวุฒ์ิด าเนินการ  และ

ให้นายอคัรวินท์  นิยมเดชา  ช่วยในการหาขอ้มูล  ในการน้ี  จะก าหนดผูรั้บผิดชอบแต่ในส่วน ในโอกาส

ต่อไป 

 4.3 อตัราค่าใช้บริการหอประชุมการแสดงและศิลปะ g23 

          นางสาวณัฐวรรณ  เฉลิมสุข  รายงานว่า  เสนอเอกสารอตัราค่าใช้บริการส าหรับบุคคล

ภายใน ห้องจดันิทรรศการ  g23 ชั้น 3  หอดนตรีและศิลปการแสดง 1 ,2  ชั้น 4  ให้ท่ีประชุมพิจารณาก่อน

เผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ  ในการประสานงานการขอใชบ้ริการพื้นท่ีในอาคารนวตักรรม: ศาสตราจารย ์

ดร.สาโรช  บวัศรี 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ขอให้งานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  จดัท ารายละเอียดเกณฑ์การ

คิดค่าบริการใหช้ดัเจน 
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วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 
 ก าหนดการประชุม KM  พิธีการวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 
 

เลิกประชุม  เวลา      15.00      น. 
 
 
...............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)            (อาจารยน์พดล  อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
 
........................................................... 
(นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
         ผูบ้ ันทึกการประชุม  
 

 

 


