
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 
คร้ังที ่ 7 /2555 

วนัองัคารที ่ 7   สิงหาคม   2555 
ณ    ห้องเสวนา   ช้ัน 3    อาคารประสานมิตร 

........................................... 
ผู้มาประชุม  
1.  อาจารยน์พดล อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
2.  อาจารยป์รารถนา คงส าราญ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
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.  นางสาวกานตร์วี ชมเชย  หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา...ปฏิบติัหนา้ท่ี 
9. นางสาวจารุณี คงเมือง นกัวชิาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ลาประชุม / มีราชการอืน่) 
1.   อาจารยปิ์ยวดี มากพา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
2.  นายยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.    นายจาระไน              ไชยโยธา             ภณัฑารักษ ์
2.  นายววิฑัฒน์            สมตน  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
3.  นายอคัรวนิท ์ นิยมเดชา นกัวชิาการศึกษา 
4. นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ นกัวชิาการเงินและบญัชี  
4.  นางสาวธนญัญา กลมเกลียว เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
5. นายสหภสั อินทรีย ์ นกัเอกสารสนเทศ 
6.   นางสาวสุธิดา บุณยาดิศยั ภณัฑารักษ ์
7. นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
8. นายสมภพ              จนัเพง็                     พนกังานสถานท่ี  
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เร่ิมประชุมเวลา    14.25    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 การตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัมหาวิทยาลยั  ประจ าปีการศึกษา  2554                

เม่ือวนัท่ี  25 – 27  กรกฎาคม  2555  มหาวทิยาลยัไดรั้บคะแนนประเมิน  4.30  อยูใ่นเกณฑ์ดี และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม  ซ่ึงอยู่ในความดูแลของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะโดยตรง  ได้คะแนน 4.67                       

ระดบัดีมาก  แต่มีประเด็นท่ีจะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก  สมศ               

ใน 9 เดือนขา้งหนา้  ขอมอบใหร้องผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ดูแลอยา่งเขม้งวด  

รวมทั้ งนายสุรชัย  ทุหมัด  ท่ีดูแลงานแผนยุทธศาสตร์  เพื่อให้สอดคล้องกันทั้ งแผนและการประกัน                    

คุณภาพการศึกษา 

1.1.2 การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ The  Asian  Conference  on  Arts  and  Cultures  2012   

วนัท่ี 9 – 10 สิงหาคม  2555  จะมีการประชุมวิชาการนานาชาติ The  Asian  Conference  on  Arts  and  

Cultures  2012  ขอความร่วมมือบุคลากรสถาบนัฯ ทุกคนร่วมด าเนินการจดังานและเขา้ร่วมการประชุม ทั้ง 2 วนั  

เน่ืองจากในการประชุมวชิาการนานาชาติ  เม่ือ keynote น าเสนอผลงานแลว้ จะเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 

อาจท าให้มีผูเ้ข้าร่วม งานน้อยเกินไป  โดยเฉพาะในวนัท่ี  10  สิงหาคม 2555  ทั้ งน้ีได้ขอความร่วมมือ                    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม ในการน าบุคลากรเขา้ร่วมงานเช่นกนั   

อน่ึง ในการจดังานคร้ังน้ีมีชาวต่างประเทศจากทัว่โลกเขา้ร่วมงานประมาณ 100  คน  และชาวไทย

ประมาณ  50 คน  และถือเป็นงานส าคญั ท่ีสถาบนัฯ ด าเนินการในเชิงดา้นวิชาการและวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม

อย่างแท้จริง  ขอขอบคุณรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางสาวกานต์รวี  ชมเชย ท่ีช่วยดูแล                   

ในเร่ืองน้ีอยา่งเขม้แขง็   

1.1.3 งบประมาณประจ าปี  2556 

เน่ืองจากขณะน้ีใกลเ้วลาปิดงบประมาณ โดยปิดงบประมาณแผน่ดินไปแลว้ เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  
2555  ขอขอบคุณงานพสัดุ  งานการเงิน  รวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงช่วยจดัการงบประมาณแผ่นดินให้แลว้
เสร็จทนัเวลา  ดว้ยความเรียบร้อย  คงเหลืออีก 4 โครงการ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดัส่งเอกสารให้กองคลงั  
ส่วนโครงการ The  Asian  Conference  on  Arts  and  Cultures  2012  ซ่ีงเป็นโครงการงบประมาณ บก.16                         
อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย  ส าหรับโครงการงบประมาณเงินรายได้ท่ีเหลืออีก  2  โครงการ                           
คือโครงการจดัท าแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                     
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อยู่ระหว่างการขออนุมติัยืมเงินรองจ่าย และโครงการวนัศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศรี  16  กนัยายน  2555  
(ด าเนินการในวนัท่ี  13  กนัยายน  2555)  อยูร่ะหวา่งจดัท าหนงัสือขอขยายเวลาการเบิกจ่าย  

1.1.4 ตอ้นรับพนกังานมหาวทิยาลยั 
ขอตอ้นรับนางสาวสุธิดา   บุณยาดิศยั  พนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งภณัฑารักษ ์ จากการสัมภาษณ์                 

เม่ือวนัสอบคดัเลือก  เห็นว่าจะเป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยงานสถาบันฯ  ได้อย่างเต็มท่ี  ขอให้นายจาระไน                  
ไชยโยธา  แนะน างานต่างๆ ของภณัฑารักษ ์ และใหน้างจนัทิรา  จิตวรีะ  ช่วยดูแลช้ีแนะ 
1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
         รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหาร   แจ้งว่า  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  จะจัดโครงการจัดท าแผน                     
สร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี 16 – 19 สิงหาคม 
2555 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อจดัท าแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงาน และสร้าง
ระบบการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เน่ืองจากสถาบันฯ                       
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพ องค์ประกอบท่ี 6 ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รายละเอียด  
ตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ - 

1.3         เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นางจนัทิรา   จิตวีระ  ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้  านวยการส านักงานสถาบนัฯ รายงาน เร่ือง การจา้งพนักงาน

มหาวิทยาลยัว่าตามท่ีสถาบนัฯ  ได้รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งภณัฑารักษ์  ซ่ึงนางสาวสุธิดา              

บุณยาดิศยั  เป็นผูผ้่านการคดัเลือก  เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1  สิงหาคม  2555  บรรจุในอตัราเงินเดือน                                  

เดือนละ 11,330  บาท  ไปก่อน 

ส่วนการรับสมคัรต าแหน่งนกับริหารศิลปกรรม  กองการเจา้หนา้ท่ี แจง้วา่  หากสถาบนัฯ ไม่ด าเนินการ

ภายในเดือนกันยายน  2555  มหาวิทยาลัยจะยืมอัตราไปด าเนินการ  และถ้าไม่ด าเนินการภายใน 1 ปี  

มหาวิทยาลยัจะยึดเป็นอตัราส่วนกลาง  จึงจะเปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งดงักล่าว  ระหว่าง

วนัท่ี  9 – 31 สิงหาคม 2555 โดยเปิดรับสมคัรในอตัราเงินเดือน เดือนละ 13,750 บาท ไปก่อน   
 

1.4          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงดูแลเรือนไทย รายงานดงัน้ี 

1.          รายงานสรุปผลโครงการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงภูมิปัญญาไทย 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 
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2. โครงการบูรณาการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน               

การสอน (SAP80) 

            ประสานงานกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแลว้ โครงการน้ีมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นท่ีปรึกษา 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบรายวิชา จ านวน 5 คน เป็นกรรมการโครงการ ทั้ งน้ีในรายละเอียดกิจกรรม                       

อยูร่ะหวา่งรอหารือกบั อาจารยจ์กัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า รองคณบดีฝ่ายวชิาการอีกคร้ัง 
 

3.         เครือข่ายวฒันธรรมและศิลปะ พิพธิภณัฑภู์มิปัญญาไทย 

           ประสานความร่วมมือกับผู ้อ  านวยการโรงเรียนในพื้นท่ีอ าเภอองครักษ์ เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย                     

ดา้นวฒันธรรมและศิลปะ จ านวน 5 โรงเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บหลกัการเบ้ืองตน้ และขอให้จดัส่ง             

ร่างเน้ือหาและรายละเอียดแบบลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  

1.5        เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์   

นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์  รายงานดงัน้ี 

1.  โครงการ The  Asian  Conference  on  Arts  and  Cultures  2012  ไดรั้บมอบหมายให้ประสานงานสั่งช่อดอกไม ้              

ติดหนา้อก  พวงมาลยั  ของท่ีระลึก  ร้านผา้ปูโตะ๊  ซ่ึงไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

2.        ประสานงานกับ ททท.  ขอเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวฉบับภาษาอังกฤษ  จ  านวน 200  ชุด                  

ซ่ึงจะไดรั้บเอกสารในวนัพุธท่ี  15  สิงหาคม  2555 

3.        ประสานงานส านักคอมพิวเตอร์ เร่ือง การติดตั้ ง Internet ท่ี เรือนไทย ได้รับการด าเนินการดังกล่าว                    

อาจจะมีความล่าชา้  เน่ืองจากส านกัคอมพิวเตอร์  จะตอ้งด าเนินการขออนุมติังบประมาณเพื่อการดงักล่าว  

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานหอจดหมายเหตุ 

 นางสาวพทัธนนัท ์   ค  ามุงคุณ   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี 

1. สรุปผลแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการหอจดหมายเหตุแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรมและศิลปะ               

จงัหวดันครนายก ณ พิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้  จงัหวดันครนายก 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 

 

2. ด าเนินการสรุปโครงการของ บก.13  ทั้งในระยะแรกและระยะท่ี 2 ทั้งหมด 10 โครงการ 

3. รายงานการเบิกจ่ายเงิน บก.13  เดือน กรกฎาคม  2555 ทั้ง 2 ระยะจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัน้ี 

4. จุลสาร ฉบบัท่ี 3 -4 ไดด้ าเนินการส่งใหโ้รงพิมพตี์พิมพเ์รียบร้อยแลว้ 

 

 
 



5 
 

1.7 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  รายงานดงัน้ี 
1. ผลการด าเนินงาน โครงการบูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคม  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ างวดท่ี  1  ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม  2554 – 7  สิงหาคม  2555 
2. ผลการด าเนินงาน โครงการบูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคม  ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ างวดท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 – 7  สิงหาคม  2555 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 
3. สรุปการใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศรี 
ประจ าเดือน สิงหาคม  2555 

 

 นายอคัรวินท ์  นิยมเดชา  รายงานดงัน้ี 
4.         รายงานการใชศู้นยด์นตรีและการแสดงอโศกมนตรีประจ าเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม  2555 
ตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 
5. ขอเปล่ียนแปลงการใชศู้นยด์นตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (ตามตาราง)  จากวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 

- บริษทั คอลิเออ  ขอใชพ้ื้นท่ีจากวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 เป็นวนัท่ี  30  สิงหาคม  2555 

- คณะทนัตแพทยแ์จง้ขอใชห้อ้งในวนัท่ี  17  สิงหาคม  2555  เพื่อจดักิจกรรมวนัสถาปนาคณะฯ 

6. ด าเนินการจดัท ารายงานการใชเ้งินประจ าเดือนมิถุนายน 2555  ส่งใหศู้นยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชนเรียบร้อยแลว้ 

7. ด าเนินการจัดท ารายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ได้ส่งไฟล ์                             

ใหส้ านกัคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการ เรียบร้อยแลว้ 

 ทั้ งน้ี ท่ีประชุมขอให้เร่งติดตามการรายงานการใช้เงินของทุกศูนย์ย่อยในโครงบก.16  เพื่อส่งให ้                  

ศูนยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน ต่อไป 
 

1.8 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1.  กองคลัง ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ศธ 0519.1.05/957 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 พร้อมหนังสือ                         

ท่ี ศธ 0519.1.05/941  ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เร่ือง  แจง้ก าหนดเวลาการเบิกจ่าย “ เงินงบประมาณแผน่ดิน”

ประจ าปี พ.ศ.2555 และส าเนาหนงัสือ ท่ี ศธ 0519.1.05/942 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เร่ืองแจง้ก าหนดเวลา  

การเบิกจ่ายเงิน “ งบประมาณจากเงินรายได้” ประจ าปี พ.ศ.2555 ( ดงัเอกสารแนบ ) ในการน้ีไดด้ าเนินการ              

ตามก าหนดเวลาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

- รายละเอียดเอกสารดงัแนบ - 
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2. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน  มีหนังสือ ท่ีศธ1519.1.15(3ป/493 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555                       

เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ 2555 ในการน้ีไดป้ระสานงานกบัพสัดุ

ใหด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ ดงัเอกสารแนบ  

- รายละเอียดเอกสารดงัแนบ - 

3. ด าเนินการส่งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินล่าช้าท่ีไม่สามารถส่งเบิกได้ทนัภายใน 31 กรกฎาคม 2555             

ไปท่ีศูนยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน เรียบร้อยแลว้  ดงัน้ี 

-โครงการปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรมและการอนุรักษ์สืบสานและการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรม

และศิลปะแก่นิสิต:ปลูกตน้กลา้วฒันธรรม   อยูร่ะหวา่งการท าเอกสารเบิกจ่าย 

-โครงการอบรมสัมมนานกัวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม   รอเอกสารการเบิกจ่ายจากศูนยบ์ริการวชิาการ 
 

4.   โครงการเน่ืองในวนัส าคญั  ได้รับอนุมติัยืมเงิน จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจดังานเฉลิมพระเกียรติ               

และพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสเจริญ

พระชนมาย ุ80 พรรษา  

5. โครงการท่ียงัไม่ไดย้มืเงิน และเบิกจ่าย 

              -   โครงการจดัท าแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรม  

              -    เงินอุดหนุนโครงการวจิยั  

              -   โครงการเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ ท่ีเหลือ อีก 10,000 บาท จะได้จดัท าหนังสือ ถึงผูอ้  านวยการ

กองคลัง ขอขยายระยะเวลาการท าเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า (งานร าลึกคุณูปการศาสตราจารย์ ดร.สาโรช           

บวัศรีวนัที่ 14 กันยายน 2555)  

6. ส ถ า บั น วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ศิ ล ป ะ  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 5  ดั ง น้ี 

            6.1 งบประมาณจากเงินรายได้ เป็นเงินทั้ ง ส้ิน 1,800,000 บาท(หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน )                          

ใชไ้ป 1,330,112.49 บาท คิดเป็น 73.90% คงเหลือ 469,887.51 บาท คิดเป็น 26.10% นั้น สถาบนัฯตั้งเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,501,000บาท คิดเป็น 83.39% ซ่ึงเบิกจ่ายต ่ากวา่เป้าหมาย 170,887.51 บาท คิดเป็น 9.49 % 

(ดงัเอกสารแนบ) 

 6.2 งบประมาณจากเงินรายไดท่ี้ไดรั้บเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งส้ิน 1,068,000 บาท ใชจ้ริง36, 602.69 บาท คิด

เป็น 3.43 % คงเหลือ 1,031,379.31บาท คิดเป็น 96.57% (ดงัเอกสารแนบ)   
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1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวจารุณี    คงเมือง  รายงาน ดงัน้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในเบ้ืองต้นอย่างไม่ เป็นทางการ  องค์ประกอบท่ี 6                       
ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ตวับ่งช้ีท่ี  สกอ 6.1 ด าเนินการได ้5 ขอ้ ได ้5 คะแนน  สมศ 10 ด าเนินการ
ได ้4 ขอ้ ได ้4 คะแนน (ถูกตดัคะแนนในเกณฑม์าตรฐานในขอ้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน) สมศ 11 
ด าเนินการได ้5 ขอ้  ได ้5 คะแนน  โดยสรุป องคป์ระกอบท่ี 6 ได ้4.67  ระดบัดีมาก 

เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  คร้ังท่ี 6 /2555                  
เม่ือวนัองัคารท่ี 3  กรกฎาคม  2555  
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง 
 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1       อตัราค่าบริการการใช้พืน้ทีศู่นย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย   

   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานวา่   สืบเน่ืองจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  คร้ังท่ี 6 / 2555  เร่ืองอัตราค่าบริการการใช้พื้นท่ี                     
ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย นั้น  ในการประชุมคร้ังน้ี  จะมีการปรับในเร่ืองอตัราพิเศษท่ีก าหนดส าหรับ
องคก์รภายนอกท่ีท า MOU ร่วมกบัมหาวิทยาลยั จะใชอ้ตัราการรับเงินเช่นเดียวกบัองคก์รภายใน ส่วนองคก์ร
ภายนอกท่ีจดัสัมมนาวิชาการแต่ไม่มีMOU จะลดราคาให้ในอตัรา 10 – 20 % ส่วนค่าอุปกรณ์โสตฯ ตามท่ีได้
น าเสนอไปแลว้นั้นไดป้ระสานงานกบัส านกัส่ือฯ แลว้ ยงัไม่ไดรั้บการยนืยนัในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด  
  ในการน้ีรอให้ส านกัส่ือฯ เสนออตัราในส่วนน้ีอีกคร้ัง ในเร่ืองการประชุม  สัมมนา  การฉายภาพยนต ์ 
ดนตรี  การแสดงละคร  ว่าจะมีอุปกรณ์ใดบ้าง  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาในหลักการเบ้ืองต้น                        
ตามท่ีน าเสนอในตารางดงัแนบ    
  ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้พื้นท่ีทั้งหมดทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในจะน าส่ง
กองคลงั มศว เพื่อออกใบเสร็จของมหาวทิยาลยั โดยศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผูป้ระสานงาน 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ 
 

 อน่ึง  ปัจจุบนัศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ถือเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  
ผูอ้  านวยการขอใหบุ้คลากรในสถาบนัฯ  ร่วมกนัในการดูแลศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  เช่นการขอใชห้้อง 
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และการขอใช้รถ  นอกจากนั้น  ในปีงบประมาณ 2556   สถาบนัฯ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง 
หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศ  จ  านวน 4,000,000  บาท  และห้องปฐมบริบท 500,000  บาท ขอมอบหมาย
ให้นายยุคลวชัร์  ภักดีจกัริวุฒ์ิ  ประสานงานในเร่ืองบริษทัท่ีจะเข้ามาปรับปรุง  และนายวิวฑัฒน์  สมตน                 
หารือพสัดุของวิทยาลยันวตักรรมในเร่ือง E - Action เพื่อจะไดด้ าเนินการในการเบิกจ่ายไดท้นัเวลา รวมทั้งให้
เจ้าหน้า ท่ีงานการเงินของ บก .16 (ย่อย) เ ป็นผู ้รับผิดชอบจัดท า เอกสารการเงิน ส่วนพัสดุมอบให ้                            
นายววิฑัฒน์  สมตน  ด าเนินการใหก่้อนในเบ้ืองตน้ 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
 4.1   การด าเนินการเร่ือง สูจิบัตร  ของหอศิลป์ g 23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า ตามท่ีศูนยศิ์ลปกรรม
แห่ งประ เทศไทยได้ด า เ นินการจัด นิทรรศก ารมาตั้ ง แ ต่ เ ปิดศู นย์ ศิ ลปกรรมแ ห่ งประ เทศไทย                                       
เ ม่ื อ เ ดือนกุมภาพันธ์   2554   นับ ถึง ปัจ จุบัน เ ป็นเวลา ปีกว่าๆ  มีการจัด กิจกรรมมาอย่าง ต่อเ น่ือง                              
และมีอาจารยอ์รรฆย ์ ฟองสมุทร  ภณัฑารักษ ์ เป็นผูป้ระสานงานและก ากบัดูแลนิทรรศการท่ีจดัแสดง   
 เพื่อให้การเผยแพร่งานนิทรรศการศิลปะท่ีผ่านมา เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถึงจึงขอเสนอท่ีประชุม
พิจารณา มอบสูจิบตัรให้ อาจารยอ์รรฆย ์ฟองสมุทร ด าเนินการเผยแพร่ต่อไป ส่วนศูนยศิ์ลปกรรมฯจะเก็บไว้
เพื่อเผยแพร่จ านวน 100 เล่ม และมอบคุณอคัรวินทร์ นิยมเดชา ด าเนินการประสานงานกบัอาจารยสิ์ทธิธรรม 
โรหิตะสุข เพื่อส่งมอบสูจิบตัรใหอ้าจารยอ์รรฆย ์ฟองสมุทรต่อไป 
 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุม พิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และใหเ้ก็บสูจิบตัรนิทรรศการแต่ละคร้ังๆละ 100 เล่ม ส ารองไว้
ส าหรับแขกผูม้าเยีย่มชมศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 

4.2  แผนพฒันาคุณภาพของสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ ปีการศึกษา 2555 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานว่า  ตามท่ีสถาบนัฯ  ได้รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2554  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ปีการศึกษา 2555                      
โดยมีแนวทางการพฒันา / ปรับปรุง ตามเอกสารแผนพฒันาคุณภาพฯ  ดงัแนบ 

- รายละเอียดเอกสารดงัแนบ – 
  ทั้งน้ี  หากบุคลากรคนใดมีความเห็นเพิ่มเติม  ขอใหแ้จง้ไดท่ี้งานประกนัคุณภาพการศึกษา  
นอกจากนั้นในปีการศึกษาหนา้  สถาบนัฯ  จะจดัอบรมเพื่อใหบุ้คลากรสถาบนัฯ ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และขอให้น าขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้นไปปรับปรุงและพฒันา
ต่อไป 
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4.3  โครงการเฉลมิพระเกยีรติและพธีิถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมายุ  80  พรรษา 

  นายจาระไน  ไชยโยธา  รายงานว่า  สถาบนัฯ  จะจดัโครงการเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวาย
พระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมาย ุ 
80  พรรษา  ในวนัศุกร์ท่ี  10  สิงหาคม  2555  เวลา 8.00 – 8.45 น.  ณ  บริเวณลานอโศกมนตรีและอาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช   บัวศรี  ขณะน้ีได้ประสานงานทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว                        
ส่วนการจัดสถานท่ี  จะด าเนินการวนัท่ี 8 – 9 สิงหาคม 2555 และขอความร่วมมือบุคลากรชายทุกคน                    
ในการด าเนินการ เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าว ศูนย์พ ัฒนาสภาพกายภาพฯ มีบุคคลากรไม่เพียงพอ                        
และมหาวิทยาลัยมีการจัดงานหลายงาน ในการน้ีได้จัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหน้าท่ี                     
ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้  

- รายละเอียดเอกสารดงัแนบ – 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และขอความร่วมมือแต่งกายผา้ไทยเขา้ร่วมงาน 
 
 

 4.4  โครงการประหยดัพลงังาน 
   นางสาวอุษณีย ์  เลา้เจริญ  รายงานวา่ เพื่อให้โครงการประหยดัพลงังาน ของสถาบนั
วฒันธรรมและศิลปะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึงขออนุมติัจดัโครงการประหยดัพลงังาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ด าเนินมาตรการประหยดัพลงังาน และขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนช่วยกนัประหยดัพลงังานทั้งการใชไ้ฟ น ้า 
กระดาษ รายละเอียดเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกนัประหยดัพลงังาน 
 4.5  โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและการอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมและศิลปะแก่นิสิต : 
                                     2555 
  นางสาวจารุณี  คงเมือง รายงานว่า  ตามท่ีสถาบันฯได้จัดโครงการปลูกฝังจิตส านึก                       
ด้านคุณธรรมและการอนุ รักษ์   สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่ นิ สิต  : ป ลูกต้นกล้าว ัฒนธรรม                            
ประจ าปีการศึกษา 2555 เม่ือวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2555 นั้ น ได้สรุปผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว                  
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 92.6 บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และขอใหน้ าปัญหาและแนวทางแกไ้ขไปปรับแกใ้นการจดั
โครงการคร้ังต่อไป 
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 4.6 รายงานผลการด าเนินงานมาตรการประหยดัพลงังาน 

 นายจาระไน  ไชยโยธา  รายงานว่า ตามท่ีสถาบนั ฯ ได้ด าเนินการตามมาตรการประหยดั

พลังงานมาอย่างต่อเน่ือง นั้น ผลการด าเนินงานมาตรการประหยดัพลังงาน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ                

ความพึงพอใจร้อยละ 89.98  นอกจากนั้นเคร่ืองปรับอากาศในอาคาร 3 มีอายุการใช้งานมานาน ช ารุดบ่อย      

ท าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้าย เห็นสมควรควรขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลยัปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่

ทั้งหมด 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบและขอมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
 
 

เลิกประชุม  เวลา      16 . 15     น. 
 
 
...............................................................   .............................................................. 
  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)            (อาจารยน์พดล  อินทร์จนัทร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
................................................................... 
(นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 
             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
            ผูบ้นัทึกการประชุม 


