
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่ 6 /2555 

วนัจันทร์ที ่ 3   กรกฎาคม   2555 
ณ    ห้องเสวนา   ช้ัน 3    อาคารประสานมิตร 

........................................... 
ผู้มาประชุม  
1.  อาจารยน์พดล อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
2.  อาจารยปิ์ยวดี มากพา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
3. นางสาวอมัพวลัย ์ วศิวธีรานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
4. นางจนัทิรา จิตวีระ ผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. นางสาวมาลยัพร     เทวะประสิทธ์ิพร หวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
6. นายสุรชยั                ทุหมดั  หวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
7. นางสาวพทัธนนัท ์ ค ามุงคุณ หวัหนา้งานหอจดหมายเหตุ...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
8. นางสาวจารุณี คงเมือง นกัวชิาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ลาประชุม / มีราชการอืน่) 
1.   อาจารยป์รารถนา คงส าราญ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
2. นางสาวกานตร์วี ชมเชย  หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
3.   นางสาวณฐัวรรณ เฉลิมสุข              หวัหนา้งานบริหารศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

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    15.00    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 การตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอขอบคุณบุคลากรสถาบันฯ ทุกคน ท่ีร่วมมือร่วมใจในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา                      

ท  าใหผ้ลการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดค้ะแนนดีมาก  4.67  ทั้งน้ีมีเวลาอีก 10 เดือน  

ท่ี  สมศ.  จะเข้ามาตรวจ  ซ่ึ งจะมีโครงการท่ีสะท้อนในเ ร่ืองการประกันคุณภาพได้อย่างสมบรูณ์                           

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินพิจารณาเห็นว่า   การมีสถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะท่ีดูแลงานด้าน

ศิลปวฒันธรรมโดยตรง  ถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลยั ส่วนจุดอ่อนเร่ืองการสร้างเกณฑ์มาตรฐานงานดา้น

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปีหน้า  นอกจากนั้น ส่ิงท่ีควรด าเนินการคือ              

การจดัประชุม ACAC ในเดือนสิงหาคม 2555 หากด าเนินการเร่ืองเกณฑ์ ของรางวลั งานวิชาการ ดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม โดยจะมีคณะกรรมการจากหลายส่วนทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

ในระดบันานาชาติ สามารถน ามาใชใ้นเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาได ้

อน่ึง ในวนัท่ี  25 – 27 กรกฎาคม 2555 จะมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา  2554 อาจจะมีกรรมการมาเยี่ยมชมสถาบนัฯ ขอมอบให้รองผูอ้  านวยการและบุคลากร

สถาบันฯ  ร่วมกันต้อนรับและน าชมสถาบันฯ  เ น่ืองจากจะต้อง เ ดินทางราชการไปต่างประ เทศ                              

ระหวา่งวนัท่ี 24 – 28 กรกฎาคม 2555 

1.1.2 แผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   

เน่ืองจากสถาบันฯ ไม่ได้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยับางส่วน  จึงขอให้นายสุรชัย  ทุหมดั  ประสานงานกบังานประกนัคุณภาพ

การศึกษา (ท่ีด าเนินการขอความอนุเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ) เพื่อจดัเขา้แผนและด าเนินการให้แลว้

เสร็จ เช่น  โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย  

1.1.3 งานประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั 

อธิการบดี  ขอใหส้ถาบนัฯ (ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั) รับผิดชอบดูแลงาน

ประชาสัมพนัธ์ ของมหาวิทยาลัยระยะหน่ึง ในการน้ี  ได้มีการพิจารณาจดัท าโครงสร้างศูนย์สารสนเทศฯ               

ข้ึนใหม ่

 



3 
 

1.1.4 งบประมาณปี  2556 
ในปีงบประมาณ  2556  สถาบนัฯ ไดรั้บงบประมาณ 2 ส่วน (ไม่รวมงบ บก. ซ่ึงคงจะไดรั้บการจดัสรร

ในวงเงินเท่าเดิม) 
- งบประมาณแผน่ดิน  งบท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประมาณ 4 ลา้นบาท 
- งบประมาณรายได ้ ขออนุมติัไปประมาณ 10 ลา้นบาท 

 งบลงทุน  ประมาณ  4.7 ลา้นบาท 
 งบพฒันาบุคลากร อาจถูกตดัลดงบประมาณในส่วนน้ี 

 

ในการน้ี  เม่ือไดรั้บทราบการจดัสรรอยา่งเป็นทางการ  จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  คาดวา่ในปีหนา้  
สถาบนัฯจะสามารถบริหารจดัการไดม้ากข้ึน 

ผูอ้  านวยการ ขอให้ผูรั้บผิดชอบทุกโครงการ เร่งรัดการใชง้บประมาณให้เป็นไปตามแผนและเบิกจ่าย
ให้ทนัเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายภายในวนัท่ี  15  กรกฎาคม 2555                     
และงบประมาณเงินรายได ้ เบิกจ่ายภายในวนัท่ี 15  กนัยายน 2555 
1.1.5 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ตามท่ีมหาวิทยาลยั ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ในเดือนธันวาคม 2555  นั้น ในการน้ี

มหาวิทยาลยัสมควรจะตอ้งด าเนินการจดัท าหนงัสือเรียนราชเลขาธิการ เร่ือง ขอพระราชทานวนั  พร้อมแจง้

จ านวนบณัฑิต ร่างพระราโชวาท และร่างก าหนดการ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัจะด าเนินการในช่วงเวลาน้ี 

              นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร  แจง้วา่  เน่ืองจาก จ านวนบณัฑิตยงัไม่แน่นอน  อาจารยจ์นัทร์ทิพย ์  

ล่ิมทอง  ขอใหช้ะลอไวร้ะยะหน่ึงก่อน 

1.1.6 การสัมมนาวชิาการฮจัญ์ 
 ตามท่ีศูนย์วฒันธรรม สถานเอกอคัราชทูตอิหร่าน มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้พื้นที่                   
อาคารนวตักรรมศาสตราจารย ์ดร.สาโรช   บวัศรี  เพื่อจดังานประชุมวิชาการฮจัญ์  ในวนัท่ี  14  กรกฎาคม  
2555  นั้น  ในการน้ี นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  แจง้วา่  ขณะน้ีไดรั้บการประสานงานเฉพาะหนงัสือขอเขา้ใช้
พื้นท่ีเท่านั้น   

ผูอ้  านวยการ ขอให้บุคลากรศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ช่วยกันดูแลให้การจัดงานเป็นไป                 
ดว้ยความเรียบร้อย 

1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ ละวจิยั  รายงานดงัน้ี 

1.2.1 สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  จะจัดโครงการอบรมสัมมนานักวิจัย  “การสนับสนุนการวิจัย                        
และงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ”  ในวันท่ี  17  กรกฎาคม  2555  ณ ห้องประชุมชั้ น 4                     
อาคารบริการวิชาการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน   มาลากุล  เพื่อพฒันาศกัยภาพทางด้านวิชาการ                      
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และวจิยัต่ออาจารยแ์ละบุคลากรของหน่วยงาน สังกดั  มศว  ดา้นการสร้างความเขา้ใจในแนวทางการสนบัสนุน
การวิจัยด้านวฒันธรรมและศิลปะ  ตลอดจนสร้างพื้นท่ีแลกเปล่ียนความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยและนักวิจัยด้านวฒันธรรมและศิลปะ  โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน                       
ทั้งน้ี  ศูนยบ์ริการวชิาการรับเป็นผูด้  าเนินการ 

1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
 นางจนัทิรา   จิตวรีะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานสถาบนัฯ รายงาน  ดงัน้ี 
1.3.1 การรับพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีสถาบนัฯ  ไดด้ าเนินการรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งภณัฑารักษ ์ ระหวา่งวนัท่ี  5 – 
22  มิถุนายน  2555   คณะกรรมการไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม  2555  มีผูส้มคัร 22 คน  
เขา้สอบ  19  คน  โดยมีนางสาวสุธิดา  บุณยาดิศยั  สอบไดล้ าดบัท่ี  1  นางสาวสโรชา   เหมอรุณ  และนางสาว
สายทิพย ์  จนัทรสุริยศกัด์ิ  สอบไดล้ าดบัส ารองท่ี 1  และ  2  ทั้งน้ี  งานบุคคลไดแ้จง้ผลการสอบคดัเลือก                
ให้กองการเจ้าหน้าท่ีทราบแล้ว   ในการน้ี  กองการเจา้หน้าท่ี  ขอให้ชะลอการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย                
ไวก่้อน รวมทั้ งต าแหน่งนักบริหารศิลปกรรม  ท่ีก าลังจะเปิดรับสมคัรแทนนางสาวณัฐวรรณ   เฉลิมสุข 
   
1.4          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารพพิธิภัณฑ์และบริการ 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ   รายงานดงัน้ี 
1.ระบบปรับอากาศพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย 
 ห้องพิพิธภณัฑ์ชั้น 1 (ห้องกระจก) เม่ือเดือนมิถุนายน ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ไดท้  าความสะอาด
ระบบปรับอากาศเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และตรวจสอบพบวา่ระบบปรับอากาศมีสภาพปกติ ส่วนระบบปรับอากาศ
ชั้น 2 จะด าเนินการเขา้ท าความสะอาดและตรวจสอบสภาพการใชง้าน ประมาณวนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2555  
 2.หอ้งจดัแสดงพิพิธภณัฑ์  
 สภาพห้องต่างๆ สะอาด และพร้อมส าหรับการจดัแสดงนิทรรศการ เน่ืองจากแม่บา้นท าความสะอาด
บริเวณต่างๆ ตามรายละเอียดสัญญาจา้ง(Term of Reference) เป็นอยา่งดี  
3.ดา้นบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ 

แม่บา้นประจ าอาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มีจ  านวน 2 คน ปฏิบติัหน้าท่ีในวนัราชการ 
เวลา 7.00 – 17.00 น. โดยมีก าหนดการท าความสะอาด ดงัน้ี จนัทร์-ศุกร์ ช่วงเชา้ จะท าความสะอาดห้องกระจก 
ห้องส านกังาน บริเวณพื้นใตถุ้นเรือน ห้องและพื้นชั้นบน ช่วงบ่าย จะท าความสะอาดกระจก กวาดหยากไย่
เพดาน ขดัพื้น ขดัขอบวงกบประตูหน้าต่าง โดยจะสลบัวนักนัไปใน 1 สัปดาห์ (วนัละอย่าง) ทั้งน้ีบริษทั
ผู ้รับเหมามีใบตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานพร้อม เขียนข้อเสนอแนะ และให้เจ้าหน้าท่ี                      
เซ็นก ากบั ทุกวนั ส่วนเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน เขา้เวรผลดัละ 1 คน เวลา 7.00 – 19.00 น. 
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4.โครงการพฒันาการจดัแสดงพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายในส่วนนิทรรศการพรรณไม้ในวรรณคดี ขณะน้ีได้น าส่งข้อมูลเพื่อท าการ
ออกแบบนิทรรศการเรียบร้อยแลว้ และจะด าเนินการจดัซ้ือตน้ไมจ้ากซัพพลายเออร์ในวนัท่ี 6-10 กรกฎาคม
2555 โดยทางซพัพลายเออร์จะทยอยน ามาส่ง ณ อาคารเรือนไทย เป็นราคาท่ีรวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าปุ๋ยส าหรับใส่ดินหลังจากส่งมอบแล้ว ค่าขุดพร้อมปลูก (ไม้ใหญ่) โดยประเภทพนัธ์ุไม้ จ  านวน                      
ของพนัธ์ุไม ้และความคืบหนา้ จะรายงานต่อรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารต่อไป  
5.โครงการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
 อยู่ระหว่างร่างโครงการเพื่อขออนุมติั โดยด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 และเป็นโครงการท่ี       
ไม่ใชง้บประมาณ เน่ืองจากอยู่ระหวา่งการรอพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดปี้ 2555 โดยถา้ไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณจะน าไปใชใ้นการด าเนินโครงการในภาคการศึกษาท่ี 2/2555 
6.งานวชิาการวฒันธรรมและศิลปะ 
 อยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมขอ้มูลภูมิปัญญาไทยในดา้นต่างๆ เพื่อเขียนบทความเชิงวิชาการ วิชาการ 
วิชาการประยุกต ์บทความทัว่ไป เผยแพร่ผา่นระบบฐานขอ้มูลและส่ือต่างๆ ของสถาบนัฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนท่ียุทธศาสตร์ เกณฑ์ประกนัคุณภาพดา้นอตัราจ านวนงานบริการวิชาการ และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ตกลง
สัญญาจา้ง(TOR) ของต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 
หมายเหตุ ส าหรับงานบริหารพิพิธภณัฑ ์ และบริการ ผูอ้  านวยการ ขอใหน้ายสุรชยั   ทุหมดั  ประสานงานเร่ือง

การเรียนการสอนไปพลางก่อน  และใหข้อตารางท่ีนิสิตจะเขา้ชมหอเกียรติยศ  ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ

ขอใหน้ าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมก่อนเพื่อพฒันาใหดี้ข้ึน 
 
 

1.5       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์   
นางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธ์ิพร  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์                 

รายงานโครงการนิทรรศการอนุรักษว์ตัถุภูมิปัญญาไทย  ท่ีพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  ดงัน้ี 
   1.  จดัท าหนงัสือเรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน 
  2. จดัท าหนงัสือเรียนเชิญโรงเรียนในจงัหวดันครนายก  44  โรงเรียน  พร้อมจดัส่ง 
  3. จดัท าหนังสือเรียนเชิญผูบ้ริหาร หน่วยงานใน มศว  48  หน่วยงาน  รวมทั้งสภานิสิต  สโมสรนิสิต  
องคก์ารนิสิต 
  4. ประสานงานกบัศูนยส์ารสนเทศ  เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  5. อยูร่ะหวา่งด าเนินการเลือกร้านอาหารร่วมกบัคุณจนัทิรา  จิตวรีะ 
  6. ประสานงานร้านคา้  จดัหา วตัถุภูมิปัญญาไทย 
  7. ไดเ้คล่ือนยา้ยตูจ้ดัแสดง แท่นจดัแสดง  แต่พบวา่มีกระจกแตกบางส่วน 
  8. ประสานงานส่งรายละเอียด วสัดุ  อุปกรณ์  ในโครงการ ใหคุ้ณววิฑัฒน์  สมตน  ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 
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1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานหอจดหมายเหตุ 
 นางสาวพทัธนนัท ์   ค  ามุงคุณ   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี 
1.  โครงการจดัตั้ งหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศโพธิวิชชาลยั  จงัหวดัสระแก้ว  ได้ด าเนินการลงพื้นท่ี                
คร้ังท่ี  1  และอยูร่ะหวา่งจดัซ้ือจดัจา้งการจดัท าบอร์ดจดันิทรรศการ 
2.  โครงการ  63  ปี ศรีสง่ามหานคร อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
3.  โครงการพฒันาการจดัแสดงหอเกียรติยศ  ระยะท่ี  2  อยูร่ะหวา่งด าเนินการเบิกจ่าย 

4.  โครงการหอจดหมายเหตุ และแหล่งเรียนรู้ จงัหวดันครนายก อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อจดัท า
บอร์ดนิทรรศการ 
5.  อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  การท าส่ือหอจดหมายเหตุแหล่งเรียนรู้ 
6.  ขณะน้ี  มีนกัศึกษามาช่วยงาน 1 คน  อยูร่ะหวา่งมอบหมายงานใหเ้อากระดาษไร้กรดคัน่รูปภาพ 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั  ขอใหช่้วยสอนงานแก่นิสิตเพื่อเพิ่มพนูความรู้ดว้ย 
 

1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  รายงานดงัน้ี 
1. ผลการด าเนินงาน โครงการบูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคม  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ างวดท่ี  1  ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 – 3  กรกฎาคม  2555 
2. ผลการด าเนินงาน โครงการบูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคม  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ างวดท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 – 3  กรกฎาคม  2555 
3. สรุปการใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศรี 
ประจ าเดือน มิถุนายน  2555 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
 

  นายอคัรวินท ์  นิยมเดชา  รายงานดงัน้ี 
4. ตารางอัตราค่ าบริการของ พื้ น ท่ีศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  โดยแยก เป็นสองส่วน                           

ส าหรับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก (ตามเอกสารดงัแนบ) 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

5. การขอใชห้อดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2555 ตามเอกสารดงัแนบ   

6. การจดันิทรรศการ มศว 63 ปี ศรีสง่าแก่มหานคร ซ่ึงมีพิธีเปิดนิทรรศการไปเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 

โดยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรสถาบนัฯ เป็นอยา่งดี 

7. โครงการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั (โครงการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัในระดบันานาชาติ เพื่อร่วมจดันิทรรศการผลงานศิลปะ) จะท าการปิดนิทรรศการก่อน
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ก าหนดเน่ืองจากจะตอ้งไปจดัแสดงต่อท่ี จงัหวดันครราชสีมา และน าผลงานกลบัประเทศเยอรมนัภายในเดือน
กรกฎาคม 2555  

8. โครงการจดันิทรรศการศิลปะนานาชาติร่วมสมยั : ความร่วมมือศิลปะฟิลิปปินส์ร่วมสมยัในไทย                 
จากประเทศฟิ ลิปปินส์  จะ มีพิ ธี เ ปิดนิทรรศการ  ในวัน ท่ี  21 กรกฎาคม 2555 เวลา  18.00  น.                                             
ณ จดัท่ีห้องจดันิทรรศการ g23 (หอศิลป์ g23) และจะจดัแสดงผลงานระหว่างวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2555 –                      
2 กนัยายน 2555 

9. โครงการจดันิทรรศการศิลปะร่วมสมยั “ART WORKSHOP : SWU ART COLLECTION” เป็นการจดั
นิทรรศการรวมผลงานศิลปะจากทัว่โลก   ณ ห้องจดันิทรรศการ g23 ชั้น 3 ห้องใหญ่ จดัแสดงผลงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม งานแกะสลัก และงานป้ัน ของศิลปินแห่งชาติชาวไทย และศิลปินจากต่างประเทศ                             
โดยจะจดัแสดงผลงานถึงเดือน พฤศจิกายน 2555 

10. นิทรรศการ river scapes in flux โดยสถาบนัเกอเธ่ (goethe institut) จะส้ินสุดการแสดงในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2555 และจะท าการเก็บผลงานและน าผลงานออกจากอาคารภายในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 

นอกจากนั้น  facebook fanpage ของ SWUNIPLEX มีผูค้นสนใจติดตามข่าวสารการจดักิจกรรม                
เพิ่มมากข้ึน  

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 
 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1. ตามท่ีกองแผนงาน ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีศธ0519.1.07/328 ลงว ันท่ี 14 พฤษภาคม 2555                     

เร่ือง การจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในการน้ี งานการเงิน              

ร่วมกบัคุณสุรชัย ทุหมดั ไดจ้ดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556     

น าส่งกองแผนงานแลว้  ดงัน้ี งบประมาณท่ีจดัท าค าขอตั้งปีงบประมาณ2556รวมทั้งส้ิน 10,108,5000 บาท  

ประกอบดว้ย        

- งบบุคลากร                   929,000     บาท                     

- งบด าเนินงาน     1,338,000     บาท 
- งบลงทุน                    4,708,000      บาท 
- งบเงินอุดหนุน              933,500      บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน             2,200,000      บาท 

   รวม                   10,108,500      บาท 
 
 

2. ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน เม่ือว ันท่ี 24  
พฤษภาคม 2555  ท่ีประชุม มีมติให้ความเห็นชอบให้โครงการบริการวิชาการหอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลยั              
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ศรีนครินทวโิรฒ (บก.13)  ปรับแกไ้ข แผนการใชเ้งินงบประมาณ ปี 2555  (พลางก่อน)  ทั้งน้ี งานการเงินไดแ้จง้
ใหผู้รั้บผดิชอบ บก13 ทราบแลว้ 

นอกจากนั้น  ตามท่ีโครงการบริการวชิาการหอจดหมายเหตุ (บก 13 )  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555  
จ  านวน  626,700  บาท นั้น  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 5 %              
จึงไดป้รับตวัเลขงบบุคลากร (นายสหภสั  อินทรีย)์ จาก 82,029 บาท เป็น 87,131  บาท  และปรับลดงบบริหาร
ส่วนกลาง บก13 จากเดิม 40,802 บาท เป็น 35,700  บาท ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
3. สรุปค่าใช้จ่ายตั้ งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 –30    มิถุนายน 2555 สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ                    
ไดรั้บอนุมติังบประมาณ ประจ าปี 2555 ดงัน้ี 

3.1  งบประม าณจาก เ งิ นร าย ได้  จ  านวน  1 , 8 0 0 , 0 0 0  บ าท (ห น่ึ ง ล้ า นแปดแสนบาทถ้วน  )                                       
ใชไ้ป 1,200,490.25 บาท คิดเป็น 66.86% คงเหลือ 599,509.75 บาท คิดเป็น 33.14%  สถาบนัฯตั้งเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเป็นเงิน 1,353,900 บาท คิดเป็น 75.22% ซ่ึงเบิกจ่ายต ่ากวา่เป้าหมาย 153,409.75 บาท คิดเป็น 8.36 %  
(ตามเอกสารดงัแนบ) 

3.2  งบประมาณจากเงินรายไดท่ี้ได้รับเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งส้ิน 1,068,000 บาท ใช้ไปจริง 23,936.64 บาท               
คิดเป็น 2.24 % คงเหลือ 930,463.36 บาท คิดเป็น87.12% (ดังเอกสารแนบ) มีการขออนุมัติ                               
โครงการฯ 3 โครงการ  
1.โครงการจดัท าวารสารวชิาการ งบประมาณท่ีไดรั้บ 150,000 บาท ขออนุมติั 56,800 บาท  คงเหลือ 93,200 บาท 
2.โครงการอบรมสัมมนานกัวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม งบประมาณท่ีไดรั้บ 150,000บาท ขออนุมติั 150,000บาท  
โดยศูนยบ์ริการวชิาการ เป็นผูด้  าเนินโครงการ 
3.โครงการประกนัคุณภาพ งบประมาณท่ีไดรั้บ 10,000 บาท  ขออนุมติั 9,936.64 บาท คงเหลือ 63.36บาท 
3.3โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

1. โครงการพฒันาการจดัแสดงหอเกียรติยศ ระยะท่ี 2   ไดรั้บงบประมาณ 10,000 บาทไดอ้นุมติัยืมเงิน
รองจ่ายแลว้ อยูร่ะหวา่งการจดัท าเอกสารการเบิกจ่าย 

2. อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการโครงการจัดตั้ งหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศโพธิวิชชาลัย                       
จงัหวดัสระแกว้ ระยะท่ี 2  ไดรั้บงบประมาณ 100,000 บาท  ค่าจดัท านิทรรศการ  85,000 บาท  เป็นยอดเครดิต  
ค่าใชจ่้ายการเดินทาง  15,000 บาท  อยูร่ะหวา่งการจดัท าเอกสารการเบิกจ่าย  
            3. อยูร่ะหวา่งก าลงัด าเนินการโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชนดา้นวฒันธรรมและศิลปะ
จงัหวดันครนายกซ่ีงไดรั้บงบประมาณ 150,000 บาท รายละเอียด ดงัน้ี   
       -      ค่าจดันิทรรศการ  80,000 บาท      เครดิต 
                         -    ค่าส่ือส่ิงพิมพ ์    40,000  บาท                เครดิต 
    -    ค่าวสัดุ               20,000  บาท               เครดิต 
    -             ค่ารถ                 10,000  บาท 
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1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวจารุณี    คงเมือง  รายงาน ดงัน้ี 
1.9.1 ตามท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดัโครงการ ชุดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อการประกนัคุณภาพ
การท างานและการศึกษา (SWU QA Share and Learn Sessions) ซ่ึงมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 : รอบรู้เร่ืองตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 

ชุดท่ี 2 : รอบรู้เร่ืองแผน 

ชุดท่ี 3 : รอบรู้เร่ืองการบูรณาการระหวา่งพนัธกิจ 

ชุดท่ี 4 : รู้จกั KM (การจดัการความรู้) 

ชุดท่ี 5 : วธีิการบริหารความเส่ียงท่ีทุกคนท าได ้  

จึงขอเชิญบุคลากรท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม  มีรายละเอียด ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 

1.9.2 โครงการจดัท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
 ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ก าหนดจดัโครงการจดัท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทาง
วฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัในวนัท่ี 16 - 18  สิงหาคม 2555 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหเ้กิด
เครือข่ายทางดา้นวฒันธรรมร่วมกนัจดัท าแผนการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งหน่วยงานภานในมหาวทิยาลยั 
 

1.10 โครงการหัวเราะบ าบัด 
นายจาระไน     ไชยโยธา   แจง้ว่า  ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ไดจ้ดัโครงการหัวเราะบ าบดั  

เม่ือวนัท่ี  29  พฤษภาคม  2555  โดยไดเ้ชิญ ดร. จิตรา   ดุษฎีเมธา  เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ  ห้องวิชชนิทรรศน์  
ชั้น 1  อาคารประสานมิตร  นั้น  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  92.00  บรรลุเป้าหมาย  

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 
 

1.11 มาตรการประหยดัพลงังาน 
 นายจาระไน     ไชยโยธา  รายงานว่า  ศูนย์พฒันาสภาพกายภาพฯ  ได้ส่งช่างเข้ามาด าเนินการ                  
ติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศ  จ  านวน  25  เคร่ือง  ในอาคารประสานมิตร  ทดแทนของเก่าท่ีใช้งานมานาน                       
และส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้า เรียบร้อยแลว้  แต่ยงัมีปัญหาอยูใ่นบางเคร่ือง  เช่น  เสียงดงั  มีฝุ่ นละออง  ความเยน็
ไม่ไดร้ะดบั  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งประสานงานในการแกไ้ข 
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1.12 การจัดซ้ือ  จัดจ้าง  โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

 นายววิฑัฒน์   สมตน  รายงานดงัน้ี 

 ตามท่ีงานพสัดุไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ของโครงการบูรณาการวชิาการแก่สังคม  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง

ประเทศไทย (บก.16) ในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย                      

เร่ือง ค่าออกแบบระบบ จ านวน 30,000  บาท  และค่าจดัท าฐานขอ้มูลระบบ 200,000  บาท  รวมทั้งโครงการ

บริการวชิาการแก่ชุมชน หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลนัยศรีนครินทรวโิรฒ (บก.13) โครงการจดัท าระบบสืบคน้

ฐานขอ้มูลเอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทนยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเผยแพร่ สู่เว็บไซต์ นั้น  ยงัมีอีก 4 

รายการ  ท่ีเก่ียวกับการจ้างออกแบบระบบและจัดท าฐานข้อมูลระบบสืบค้น  เป็นเงิน 123,157.50 บาท                   

กองคลงัไดต้รวจสอบแลว้การด าเนินการเบิกจ่ายเงินตอ้งเป็นงบลงทุน ซ่ึงเป็นครุภณัฑ์  การจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้ง

มีขั้นตอนในการท าใบสั่งซ้ือ (P.O.) ถึงผูรั้บจา้ง  ซ่ึงตอ้งเอาขอ้มูลหลกัผูข้าย ส่งต่อกรมบญัชีกลางเพื่อได้เลข              

ของผูข้าย/รับจา้งมาจดัท าใบสั่งซ้ือ ในการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ในระบบจึงท าให้มีขั้นตอน และระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน 

อาจจะด าเนินการไม่ทนั ภายในวนัท่ี 15  กรกฎาคม  2555  ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลหลกัผูข้าย

เพื่อส่งพัสดุกลางให้ส่งต่อกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ทั้ ง น้ี  ทาง บก. ท าหนังสือ                            

เพื่อเปล่ียนแปลงงบประมาณของโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนดว้ย 
 

เสนอท่ีประชุมรับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  คร้ังท่ี 5 /2555                  

เม่ือวนัท่ี  28  พฤษภาคม    2555  

 

  เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง 
 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1       ตารางค่าบริการพืน้ทีศู่นย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย   

   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า    สืบเน่ืองจากการท่ี             
ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  เสนอตารางการใช้พื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย นั้น  ในเบ้ืองตน้             
ขอเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาเฉพาะจ านวนเวลา  ค่ าบริการ  และกิจกรรมท่ีจะด า เ นินการ เ ช่น                         
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การอบรม  สัมมนา   ส่วนท่ีเก่ียวข้องดังการบริการด้านส่ือฯ  อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักส่ือฯ                    
(ตามเอกสารดงัแนบวาระท่ี 1.7 ) 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมอตัราพิเศษของหน่วยงานท่ีท าบนัทึกความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลัย และขอมอบให้นายอัครวินท์ นิยมเดชา  แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม                           
และน าเสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อน 

 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
 4.1   การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   นางสาวจารุณี    คงเมือง  รายงานวา่  
   ตามท่ี  สถาบันวฒันธรรมและศิลปะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา                   
เม่ือวนัท่ี  26  มิถุนายน  2555  ผลการตรวจประเมินไดค้ะแนน 4.67  ในระดบัดีมาก  โดยคณะกรรมการได้แจง้
รายละเอียดแต่ละตวับ่งช้ี จุดแขง็  จุดท่ีควรพฒันา  และขอ้เสนอแนะ  ตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประ ชุม เ ห็นสมควร รับไว้พิ จ ารณาและปฏิบัติต ามข้อ เสนอแนะให้ เ กิ ดความสมบ รู ณ์                                      
ทั้งน้ี  ในงบประมาณปี  2555  สถาบนัฯ  ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียง ใน 3 ประเด็นเรียบร้อยแลว้ 

4.2  แผนผงัการจัดแสดงวตัถุภูมิปัญญาไทย 
   นายสุรชัย   ทุหมดั  แจ้งว่า  ตามท่ีสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  จะจดัโครงการอนุรักษ ์              
และท านุบ ารุงภูมิปัญญาไทย  พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง : เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว                         
ในวนัท่ี  26   กรกฎาคม  2555  ณ  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  มศว  องครักษ์  จังหวดันครนายก  นั้ น                              
ขอเสนอแผนผงัการจัดงาน  การจัดวางเฟอนิเจอร์และวตัถุจัดแสดง จ านวน  2   แบบ  โดยมีข้อแตกต่าง                              
ในส่วนของพื้นท่ีจดัแสดงวตัถุภูมิปัญญาประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา 

4.3  สรุปผลโครงการ / กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
   นางสาวจารุณี  คงเมือง รายงานวา่ ตามท่ีสถาบนั ฯ ไดจ้ดัโครงการส ารวจจดักิจกรรมและการ
ใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้นท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวโิรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดส้รุปผลการด าเนินงานเรียบร้อยแลว้ ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ และให้น าข้อเสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามไปใช้เป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 
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 4.4  การยกเลกิขั้นตอนการยมื – คืน เอกสาร 
   นางสาวพนัธนันท์   ค  ามุงคุณ  รายงานว่า เน่ืองจากสถาบนั ฯ ไดมี้การน าขอ้มูลเอกสารเขา้
ระบบออนไลน์แลว้ จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการยืมเอกสารมีนอ้ย และการยืม – คืน เอกสารก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้น
เอกสารช ารุด สูญหายได้ เพี่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว จึงขอเสนอยกเลิกบริการยืม – คืน เอกสาร 
คงเหลือไวเ้พียงการสืบคน้เพียงอยา่งเดียว 
 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
 
 

เลิกประชุม  เวลา      16 . 10      น. 
 
 
...............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)            (อาจารยน์พดล  อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
 
................................................................... 
(นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
            ผูบ้นัทึกการประชุม 


