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เร่ิมประชุมเวลา    11.05    น. 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 แผนปฏิบติัการของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะ  จะจัดท าแผนปฏิบัติการข้ึนใหม่                       

รวมทั้งบก.13 และ บก.16 ท่ีสถาบนัฯ  ดูแล ซ่ึงจะไดพ้ิจารณาด าเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้น 

ในปีน้ี แผนของมหาวิทยาลยัมีการปรับเปล่ียนโครงการท่ีตั้งไว ้10 โครงการ ลดเหลือ 4 – 5 โครงการ จะท าให้

ด าเนินการบรรลุตามแผนของมหาวิทยาลยัได้ง่ายข้ึน รวมทั้งจะร่วมกนัพิจารณาจดัท าตวัช้ีวดัของสถาบนัฯ                               

ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะใชต้วัช้ีวดันั้นในเร่ืองท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ทั้งน้ีควรจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน

ตุลาคม  2555  และขอใหน้ายสุรชยั  ทุหมดั  เป็นผูป้ระสานงาน 

1.1.2 งบประมาณเงินรายได ้ปี 2556 

ในปีงบประมาณ 2556  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้รับงบประมาณ 8,497,200  บาท                           

เพิ่มจากปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งมาก  โดยเป็นงบประมาณปรับปรุงนิทรรศการหอจดหมายเหตุ มศว 4,000,000 บาท                          

และปรับปรุงสถานท่ีห้องปฐมบริบท  อาคารประสานมิตร 500,000  บาท ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าจะสามารถ

ด าเนินโครงการทั้ ง 2 โครงการ ในคราวเดียวกันได้หรือไม่  และควรเร่งด าเนินการเน่ืองจากต้องใช้เวลา                    

E – Auction  ทั้งน้ี  สถาบนัฯ  จะปิดให้บริการหอเกียรติยศ  และหอจดหมายเหตุระยะหน่ึง  ส่วนเน้ือหา                

ท่ีจะจดัท าข้ึนใหม่  ขอมอบใหน้ายจาระไน  ไชยโยธา  และนายยคุคลวชัร์  ภกัดีจกัริวฒ์ิุ  เป็นผูป้ระสานงาน 

ส าหรับงบประมาณครุภณัฑ์ที่ได ้รับจ านวน  3 รายการ ขอให้ผูร้ับผิดชอบเตรียมด าเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  เน่ืองจากมหาวทิยาลยัเขม้งวดในการใชง้บประมาณในแต่ละไตรมาส 

ส่วนงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจ านวน  4  โครงการ(โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรม                       

และการอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมและศิลปะ : ปลูกตน้กล้าวฒันธรรม โครงการสงกรานต์สานวฒันธรรม                

ด่ืมด ่าวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทรถ่ินวฒันธรรม และโครงการ

ปฏิบติัตนตามแนวพุทธเพื่อยกระดบัคุณภาพสังคมท่ีย ัง่ยืน) มีโครงการท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ คือ วนัลอยกระทงฯ 

(28  พ.ย. 55)  โดยท าให้เช่ือมโยงกบัชุมชนริมคลองแสนแสบ  (โครงการชุมชนริมคลองแสนแสบ ไม่ไดรั้บ          

การจดัสรรงบประมาณ) นอกจากนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจดังานดนตรีไทย

อุดมศึกษา คร้ังท่ี 39  (28 - 30 พ.ย.55)  จะมีนิสิต  นักดนตรี จากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศมารวมกนัท่ี มศว                

ซ่ึงจะต้องประสานงานกับกองกิจการนิสิตอีกคร้ัง และขอมอบหมายให้รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหาร                  

พิจารณารายละเอียดการด าเนินการต่อไป 
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1.1.3 พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2555 

พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ในปี 2555  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท า

หนงัสือท่ีระลึก  ซ่ึงจะส่งเน้ือหาใหโ้รงพิมพไ์ดใ้นปลายเดือนน้ี 

นอกจากนั้น  ตามค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการฯ ผูอ้  านวยการกองกลาง               

เป็นกรรมการและเลขานุการ  สถาบนัฯ จะเขา้ไปช่วยในบางส่วนเช่น การประชุม  โดยจะประชุมคร้ังแรก                

ในวนัท่ี 2 ตุลาคม  2555 

1.1.4 การอพัโหลดขอ้มูลของ บก. เขา้ระบบ 

จากการประชุมศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ทราบว่า ทั้ ง บก.13 และ บก.16 ย ังไม่มีข้อมูล                        

เขา้อยู่ในระบบ  จึงขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสรุปโครงการ และน าเขา้หารือในท่ีประชุม  ขอมอบให้รองผูอ้  านวยการ           

ฝ่ายวชิาการและวจิยัช่วยดูแลทั้ง 2 บก.  
  

ในการน้ี  นายอคัรวินท ์ นิยมเดชา  ช้ีแจง้ว่า ไม่สามารถด าเนินการอพัโหลดขอ้มูลได ้เน่ืองจากระบบ

ฐานข้อมูลในการฝากข้อมูลมีปัญหา และอัพโหลดข้อมูลข้ึนเว็บไซต์ไม่ได้ ขณะน้ีส านักคอมพิวเตอร์                     

ก าลงัด าเนินการแกไ้ข  รวมทั้งไดติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน เพื่อด าเนินการอพัโหลดให ้
 

ผูอ้  านวยการ ขอให้จดัท าหนังสือช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งหากโครงการใดท าหนังสือ               

เรียนอธิการบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้หอประชุม เม่ือตอ้งท าหนงัสือประสานงานไปยงัส านกัส่ือฯ                

และศูนย์พฒันาสภาพกายภาพฯ ขอให้มีข้อความว่า  ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว  โดยขอให ้                 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยก ากบัดูแล 
 

1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

1.2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติมจากท่ีผูอ้  านวยการ

รายงานไปแลว้ดงัน้ี สถาบนัฯ ไดรั้บงบประมาณเงินรายได ้8,497,200  บาท  แบ่งเป็น 

1. ครุภณัฑ ์ไดรั้บงบประมาณ 208,000  บาท  

ขอให้นางจนัทิรา  จิตวีระ ประสานงานให้นายวิวฒัฑน์  สมตน เร่งด าเนินการจดัซ้ือให้แล้วเสร็จ                 

โดยคอมพิวเตอร์ท่ีจดัซ้ือนั้น ส่วนหน่ึงจะทดแทนเคร่ืองเก่า และจะใชใ้นหอ้งปฐมบริบทตามความเหมาะสม 

2. ปรับปรุงสถานท่ี 4,500,000 บาท  ก าลงัจะเร่ิมด าเนินการ 
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3. งบเงินอุดหนุน 930,000  บาท ซ่ึงในปีน้ีเพิ่มเติมในส่วนของทุนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 50,000  บาท  ดังนั้น บุคลากรคนใดต้องการพฒันาในส่วนใด ขอให้แจ้งความจ านง                 

ผ่านรองผูอ้  านวยการตามสายงาน และให้นางสาวมาลยัพร  เทวะประสิทธ์ิพร  จดัท าแผนพฒันา

บุคลากร 

4. โครงการต่างๆ ไดรั้บงบประมาณ 8 โครงการ จ านวน 930,000  บาท  รายละเอียดดงัน้ี 

1. โครงการแต่งผา้ไทยอยา่งไร ให้ทนัสมยั คร้ังท่ี 2 จ านวน 100,000  บาท รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการและวจิยั รับผดิชอบ 

2. โครงการจดัท าวารสาร จ านวน 150,000  บาท  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 
รับผดิชอบ 

3. โครงการอบรม  จ านวน 100,000  บาท  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั รับผดิชอบ 

4. โครงการจดัท าแผน จ านวน 100,000  บาท  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารรับผดิชอบ 

5. โครงการประกนั จ านวน 30,000  บาท  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารรับผดิชอบ 

6. โครงการเน่ืองในวนัส าคญั จ านวน 200,000  บาท รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 
รับผดิชอบและนายจาระไน  ไชยโยธา  รับผดิชอบ 

7. โครงการทบทวนแผน จ านวน 50,000  บาท ผู ้อ  านวยการและนายสุรชัย  ทุหมัด 
รับผดิชอบ 

8. โครงการอบรมสัมมนา  จ  านวน 200,000  บาท  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รับผดิชอบ 

 ซ่ึงจะจดัท าแผนด าเนินการเป็นระยะๆ และในการประชุมคร้ังต่อไป จะสรุปผลโครงการเก่ียวกับ
ระยะเวลาการด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบและงบประมาณของโครงการ 

1.2.2 โครงการจดัท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ประจ าปีการศึกษา 2554 

 ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ไดจ้ดัโครงการจดัท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรม

ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2554  เ ม่ือวนัท่ี  16 -19  สิงหาคม  2555                   

ผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ส่วนของผลการด าเนินงานจะให้นางสาวจารุณี  คงเมือง แจง้ให้ทราบใน

วาระพิจารณาต่อไป 
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1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั รายงานดงัน้ี 

1. ได้เข้าร่วมประชุมมาตรฐานวารสารวิชาการ TCI  เม่ือเดือนท่ีแล้ว  โดยจะต้องปรับเกณฑ์วารสาร            
ของสถาบนัฯ ให้เขา้กบัมาตรฐานของวารสาร ซ่ึงตั้งเป้าไวท่ี้วารสารวิชาการกลุ่ม 1 คาดว่าจะแลว้เสร็จภายใน
เดือนน้ี ทุกอยา่งของวารสารจะตอ้งผา่นระบบ ON-Line  

2. จากการประกนัคุณภาพการศึกษา ในเร่ืองการสร้างมาตรฐานรางวลัของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้ง             
กับงานวิทยานิพนธ์ ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา  จึงจะด าเนินการเป็นโครงการของสถาบนัฯ คือการสร้าง
มาตรฐานรางวลัดา้นศิลปะการแสดง 

3. รายวิชาภูมิปัญญาไทย ผูอ้  านวยการไดใ้ห้นโยบายท่ีจะท าให้สถาบนัฯ เป็นส่วนหลกัในการเขา้ไปช่วย
ดูแลรายวชิาดงักล่าว  (FAS 107)  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  2555  บุคลากรของสถาบนัฯ ไดไ้ปช่วยด าเนินการ 
ไดผ้ลตอบรับท่ีดี มีนิสิตไม่มาเพียง 40 คน  จากจ านวน 300  คน  ในภาคเรียนต่อไป จะไดพ้ิจารณาวางแผนได้
และจะหารือนายสุรชยั  ทุหมดั ในเร่ืององคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาไทยท่ีจะใหบ้ริการแก่นิสิต 

1.4  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4.1 โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า  ในปีน้ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ไดรั้บงบประมาณ 2,000,000  บาท  หักเขา้ส่วนกลาง 10% คงเหลือ 1,800,000  บาทมีโครงการ
จ านวน 3 โครงการ  ดงัน้ี 

1. โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:  ธรรมมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ  ด าเนินการ
ระหวา่งวนัท่ี 26 ธ.ค.55 – 22 มี.ค. 56  ท่ีพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย อ.องครักษ ์ จ.นครนายก  

2. โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:กวีรูปธรรม  จิตรกรรม  ด าเนินการระหวา่ง
เดือน ก.พ. – มิ.ย.56 ท่ี หอศิลป์g23 ชั้น 2 (ทั้ง 2 หอ้ง) อาคาร ศ.ดร.สาโรช  บวัศรี 

3. โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:ป่า  ทอ้งฟ้า  ภูเขา  ด าเนินการระหว่างเดือน  
มิ.ย. – พ.ย.56  ส าหรับนิทรรศการตามขอ้ 1 ซ่ึงจดัท่ีองครักษ ์จะยา้ยมาจดัท่ีศูนยศิ์ลปกรรมฯในราวเดือน ก.ย. 56 

ทั้งน้ีไดว้างแผนการด าเนินงานแลว้ ทั้งการจดัท าสูจิบตัร และปรับปรุงพื้นท่ีหลกั เช่น ห้องรับรองชั้น 4  
ห้องเก็บของชั้น 2 รวมทั้ งการจัดท าป้ายท่ีผูอ้  านวยการได้ให้แนวคิดไว ้ และจะออกแบบป้ายเพื่อส่ือให้
ผูรั้บบริการเขา้ใจ  โดยค านึงถึงงบประมาณและวสัดุการจดัท า  

การจดัท านิทรรศการดงักล่าว  ในส่วนของศิลปินภายนอก จะเป็นศิลปินระดบัชาติ  ซ่ึงจะได้จดัท า
หนงัสือเชิญจากอธิการบดี (โดยผูอ้  านวยการลงนาม) ส่วนศิลปินภายใน  ขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการ และ
ประธานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย เขียนสารเพื่อลงสูจิบตัร 
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1.4.2 การขอใชส้ถานท่ี 

 ในการขอใชส้ถานท่ี  ศูนยด์นตรีและศิลปะการแสดง  ส าหรับหน่วยงานภายนอกไม่มีปัญหา  สามารถ
ด าเนินเก็บค่าใช้จ่ายทุกส่วนให้มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามระบบ ส่วนหน่วยงานภายในไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์  ขอเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา  ซ่ึงท่ีไดต้กลงไวแ้ลว้วา่ถา้ไม่มี MOU สามารถจะลดได1้0 – 
20 % แต่หน่วยงานภายในจะร่วมมือกนัอย่างไร เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสถานท่ีตามหลกัเกณฑ์อยูแ่ลว้จะยืนยนั
หรือไม่ว่าในส่วนของโครงการภายในการยกเวน้ตอ้งได้รับการพิจารณาจากอธิการบดีเท่านั้น หรือจะมอบ
อ านาจใหผู้อ้  านวยการพิจารณาเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีตอ้งหารือกนั  

 ผูอ้  านวยการเห็นวา่อธิการบดีมีความเป็นห่วงในเร่ืองการน าเงินเขา้กองทุน และควรจะหารือในเร่ืองน้ี
อีกคร้ัง  แมจ้ะเป็นเงินของมหาวิทยาลยั  แต่การท่ีหน่วยงานภายนอกเขา้มาใช ้ และด าเนินการในเร่ืองของ การ
บริจาคซ่ึงไม่ถูกหลกัการ  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ กองคลงั  และฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นควรพิจารณาร่วมกนั 
ในการด าเนินการอยา่งไร และขอใหเ้ร่งใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว  ส่วนเร่ืองหน่วยงานภายในยงัมีปัญหาวา่กองคลงัจะ
ด าเนินการอยา่งไร  นอกจากนั้นตอ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบขอ้มูลท่ีชดัเจนวา่ เงินดงักล่าวส่งให้มหาวิทยาลยั
ในส่วนใด  เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และมิไดน้ าเงินเขา้สถาบนัฯ แต่อยา่งใด ส่วนนโยบายการใช้พื้นท่ีจะตอ้ง
หารือวา่จะด าเนินการอยา่งไร เช่น โครงการส าคญัๆ ของมหาวทิยาลยั  

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  เห็นวา่ขอให้ด าเนินการตามเดิมไปพลาง
ก่อน เวน้แต่จะมีค าสั่ง/ประกาศ ใหเ้ปล่ียนแปลง 

1.4.3 การใหบ้ริการของส านกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 

 การให้บริการของส านกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  ในกรณีท่ีมีบุคคลมาขอใช้บริการหอศิลป์ g 23 

และศูนยด์นตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี  นั้น  ด าเนินการดงัน้ี 

1. กรณีหน่วยงานภายใน  ใหห้น่วยงานนั้น ท าหนงัสือส่งไปยงัส านกัส่ือฯ โดยตรง 

2. กรณีหน่วยงานภายนอก ให้หน่วยงานภายนอกประสานงานเร่ืองค่าใช้จ่ายกับส านักส่ือฯ                       
และช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัส านกัส่ือโดยตรง 

3. กรณีหน่วยงานภายนอกท่ีอธิการบดียกเวน้ค่าใช้จ่ายสถานท่ีต่างๆ ฝ่ายศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง                  
ประเทศไทย จะด าเนินการจดัท าบนัทึกไปยงัส านกัส่ือฯ  

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นางจนัทิรา   จิตวีระ  ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้  านวยการส านักงานสถาบนัฯ รายงานการรับสมคัรพนักงาน
มหาวทิยาลยัดงัน้ี  
1. ต าแหน่งภณัฑารักษ์  ตามท่ีนางสาวสุธิดา  บุณยาดิศยั  ได้ขอลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วนัท่ี  1  

กนัยายน  2555  และไดป้ระกาศผลการคดัเลือกล าดบัส ารองอีก 2 คน จึงไดห้ารือรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร              

และท าหนงัสือแจง้กองการเจา้หนา้ท่ี ขอเรียกส ารองอนัดบัท่ี 1 นางสาวสโรชา  เมฆอรุณ  มารายงานตวั ระหวา่ง

วนัท่ี  12 – 20 กนัยายน  2555  และเร่ิมปฏิบติังาน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 
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2. ต าแหน่งนกัเอกสารสนเทศ  ตามท่ีนางสาวพทัธนนัท ์  ค  ามุงคุณ  ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2555  งานบุคคลไดป้ระสานงานกองการเจา้หนา้ท่ีในการเปิดรับสมคัรพนกังานมหาวทิยาลยัใหม่  
ระหวา่งวนัท่ี 10 -21 กนัยายน  2555  
3. ต าแหน่งนกับริหารงานศิลปกรรม  ไดมี้การสอบคดัเลือกไปเม่ือวนัท่ี  11  กนัยายน  2555  (มีผูส้มคัร 6 
คน มาสอบ 2 คน)  ผลปรากฏว่า นางสาวณัฐนันท์  บวังาม เป็นผูผ้่านการคดัเลือก งานบุคคลได้แจ้งผลฯ                   
ไปใหก้องการเจา้หนา้ท่ี เพื่อเรียกผูผ้า่นการคดัเลือก มารายงานตวัระหวา่งวนัท่ี 19 – 27 กนัยายน  2555  และเร่ิม
ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  2555 
 

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานวจัิยและพฒันา   
 นางสาวกานตร์ว ี ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานงานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 

1.6.1 งานดา้นวารสารวชิาการ 

1.    วารสารปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2(26) มกราคม-มิถุนายน 2555  

-พิมพ์เป็นเล่มเรียบร้อยแล้ว ทางกองจัดการวารสารช่วยกันด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
บรรณาธิการประจ าวารสาร เจา้ของบทความ และเผยแพร่ในยงัหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแลว้ 

-ได้ด าเนินการน าไฟล์ pdf วารสารฉบบัดงักล่าว เผยแพร่ในฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ OJS             
ของ มศว และฐานขอ้มูล ThaiJO ของ TCI เรียบร้อยแลว้ 

-ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าไปอ่านวารสารสถาบันฯฉบับอิเล็กทรอนิกส์           
โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตส์ถาบนัฯและ facebook 

2. วารสารปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1(27) กรกฎาคม-ธนัวาคม 2555 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ ได้
ประสานไปยงัผูท้รงคุณวุฒิเพื่อใหส่้งผลประเมินกลบัมาภายในสัปดาห์หนา้แลว้ ส่วนบทความท่ีผลการประเมิน
ส่งกลบัมาครบ 2 ท่าน ก็ไดแ้จง้ผลการประเมินยงัเจา้ของบทความเบ้ืองตน้แลว้ อยูร่ะหวา่งการส่งเอกสารให้
เจา้ของบทความด าเนินการปรับแก ้

3. วารสารปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2(28) มกราคม-มิถุนายน 2556 อยูร่ะหวา่งเปิดรับบทความ ขณะน้ีมีผูส่้งบทความ
มาจ านวน 4 คน (บุคคลภายใน 1 คน ภายนอก 3 คน) และมีบุคคลภายในติดต่อมา อีก 1 คน  

1.6.2 ดา้นการพฒันาคุณภาพวารสารและการพฒันาการด าเนินงานดา้นวารสารของสถาบนัฯ  

1. ไดรั้บมอบหมายจากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยัใหเ้ขา้ร่วมประชุมหวัขอ้ การประชุมเพื่อสร้าง

เครือข่ายและการพฒันาวารสารไทย คร้ังท่ี 7 จดัโดย TCI เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์                    

ท  าให้ทราบแนวทางในการพฒันาวารสาร ท่ีส าคญัคือการพฒันาขั้นตอนการส่งบทความ การ peer review                 

และแจ้งสถานะบทความผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  หลังจากนั้ นได้รับมอบจาก                           
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รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการฯให้เขา้อบรมในหวัขอ้ การใชร้ะบบฐานขอ้มูล OJS ของ มศว ในการรับบทความ 

และด าเนินขั้นตอนการ peer review ผ่านระบบ OJS  โดยมีวิทยากรจากส านกัหอสมุดกลางเป็นผูใ้ห้ความรู้            

หลงัการอบรม ก็ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัฯ และในวนัจนัทร์ท่ี 24 กนัยายน 

2555 จะเร่ิมจดัท าคู่มือการใช้ระบบส าหรับผูส่้งบทความ ผูท้รงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ โดยได้รับความ

อนุเคราะห์ใหค้วามรู้เพิ่มเติมจากวทิยากรของส านกัหอสมุดกลาง 

1.6.3 งานดา้นการจดัประชุม/อบรม/สัมมนาวชิาการ 

ตามท่ีสถาบนัฯไดร่้วมกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เช่น วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

จดัประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The Asian Conference on arts and Cultures เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา             

จะมีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองอีกคร้ังในปี 2556 และรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดิมคือเป็น

ผูช่้วยเลขานุการ ส าหรับการประชุมเตรียมงาม ไดด้ าเนินการประสานงาน และจดัท ารายงานการประชุมเตรียม

งานคร้ังแรกไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 

1.6.4 งานดา้นการวจิยั  

 โครงการวิจัยของสถาบันฯปี 2556 หัวข้อการส ารวจการจัดกิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ี                        
ทางวฒันธรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดป้ระสาน
กบังานการเงิน  ส่งเร่ืองขอเบิกจ่ายทุนวิจยังวดท่ี 1 จ านวน 80,000 บาทเรียบร้อยแลว้ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ไดภ้ายใน 1-2 สัปดาห์ 

 

1.7          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ รายงานดงัน้ี 
1.7.1 สภาพกายภาพอาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ 
     อยูร่ะหวา่งส ารวจความเสียหายของวสัดุอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทหลอดไฟ เพื่อแจง้ศูนยพ์ฒันา
สภาพกายภาพฯพิจารณาด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซมต่อไป 
 

1.7.2 จ านวนผูม้าใชบ้ริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแกว้ 
   - เดือนกรกฎาคม 2555 
      จ านวนผูเ้ข้าชมเพื่อท ากิจกรรมและเข้าชมนิทรรศการ  จ  านวน 524 คน(จากใบเซ็นช่ือ) เป็นนิสิต 
จ านวน 290  คน  และเป็นบุคคลภายนอก 34 คน ทั้งน้ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาพิพิธภณัฑ์ ภูมิปัญญาไทย 
จ านวน 200 คน  
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      ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู ้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทาง                         

ในการปรับปรุงการใหบ้ริการ  

  - เดือนสิงหาคม 2555      

 จ านวนผูเ้ข้าชมเพื่อท ากิจกรรมและเข้าชมนิทรรศการ  จ  านวน 360 คน(จากใบเซ็นช่ือ)เป็นนิสิต             

จ  านวน  356 คน  และเป็นบุคคลภายนอก 4 คน โดย  

ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 นิสิตรายวชิาภาษาไทย มาชมพิพิธภณัฑ์ ถ่ายภาพน่ิง ถ่ายวีดิทศัน์ และขอ้มูล

เพิ่มเติม เพื่อไปจดัท ารายงานในรายวชิา  

ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 นิสิตรายวิชาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มาชมพิพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพ                         

ถ่ายวดิีทศัน์ และขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อไปจดัท ารายงานในรายวชิา  
 

ทั้งน้ีในการเปิดให้บริการจะเปิดให้ชมนิทรรศการและใชพ้ื้นท่ี ท่ีชั้น 1 ห้องกระจก และสถาปัตยกรรม

เรือนไทยทั้ง 2 ชั้น รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคาร โดยในหอนิทรรศการชั้น 2 จะเปิดให้ชมเฉพาะกรณีท าเร่ือง 

เขา้ชมเป็นหมู่คณะหรือพิจารณาเป็นกรณีไป  
 

1.7.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจา้งท าความสะอาดอาคาร มศว องครักษ(์คตสอ) 

 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการตรวจการจา้งท าความสะอาดอาคาร มศว อ าเภอองครักษ ์            

เชิญเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงหน้าท่ีการท างานของคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปีงบประมาณ 2556 

และจะด าเนินการท าเป็นค าสั่งมหาวทิยาลยัต่อไป  

 ในการน้ี รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั  ขอหารือวา่ ตามโครงการแต่งผา้ไทยอยา่งไร ให้ทนัสมยั 

นั้น ในส่วนของสถาบันฯ จะพิจารณาแต่งผา้ไทยในวนัใด  ท่ีประชุมพิจารณา ให้แต่งผา้ไทยในวนัจนัทร์              

โดยเร่ิมในเดือนตุลาคม  2555  เป็นตน้ไป  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้รางวลัผูท่ี้ให้ความร่วมมือ

เป็นอยา่งดี 
 

1.8       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์   

  นางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธ์ิพร  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์                

รายงานดงัน้ี 

  งานท่ีด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

1. ประสานงานขอสารจากเจา้อาวาสวดัมณีบรรพต  ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก  และอธิการบดี  เพื่อส่ง File                

ใหผู้อ้  านวยการสถาบนัฯ และรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั  
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2. ได้รับประวติัวดัมณีบรรพต  ประวติัจังหวดัตาก  และภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนประวติัวิทยาลัย                 

โพธิวิชชาลยั อยูร่ะหว่างประสานงานกบันางสาวกฤษณา  สังคริโมกข ์ และขณะน้ี คณบดีเดินทางไปราชการ            

จ.ตาก 

 ในการน้ี  ผูอ้  านวยการขอมอบหมายใหท้ าหนงัสือขอสารจากรัฐมนตรี  และเลขา สกอ. เก่ียวกบังานดนตรี

ไทยอุดมศึกษา  รวมทั้งประสานงานอาจารย์สุภคั  ในการเขียนสาร  โดยให้หาข้อมูลงานดนตรีไทยจาก                 

Wed Site และขอสูจิบตัรปีท่ีแลว้จาก อาจารยเ์มธี พนัธ์ุวราทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตวัอยา่ง 

3. ร่างหนงัสือขอรับการสนบัสนุน การจดังานวนัเด็ก 2556  เรียบร้อยแลว้ 
 

1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานหอจดหมายเหตุ 

 นางสาวพทัธนนัท ์   ค  ามุงคุณ   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานหอจดหมายเหตุ   รายงานดงัน้ี 

1.9.1 รายงานการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ส.ค. 2555  

ปัญหาท่ีพบจะเป็นฝุ่ นละออง ท่ีมีส่วนในการท าลายเอกสาร  ส่วนฟิล์มนั้น ยงัขาดพื้นท่ีจัดเก็บท่ีถูกต้อง             

ท  าใหฟิ้มลเ์ร่ิมเส่ือมสภาพและมีกล่ิน รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 

1.9.2 รายงานสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการหอจดหมายเหตุ (บก.13)  ส่วนท่ียงัมิไดร้ายงานคือ  

การประเมินความพึงพอใจส่ือส่ิงพิมพ ์หอจดหมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

- รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ – 

 ในการจดัท าจุลสารหอจดหมายเหตุ  ผูอ้  านวยการเห็นวา่ควรมีการปรับรูปเล่มใหน่้าสนใจมากข้ึน     
 

1.10 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  รายงานดงัน้ี 
1.10.1 รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการใชจ่้ายเงิน งบประมาณประจ าปี 2556 งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
1.10.2 รายงานผลการติดตามโครงการ ตามแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 
 เ น่ืองจากศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน  ได้แจ้งว่า  ขอให้หักงบประมาณเข้าส่วนกลาง 10 %                         
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการปรับแกไ้ขแผนฯ งบประมาณปี 2556  และจะน ารายงานในการประชุมคร้ังต่อไป 
1.10.3 รายงานการขอความอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีของศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  ประจ าเดือน กนัยายน 
2555  รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 ในการน้ี  ผูจ้ดัการแสดงละครกุหลาบสีเลือด  ไดแ้สดงความจ านงจะขอใชบ้ริการพื้นท่ีอีกคร้ังในปีหนา้ 
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 นายอคัรวินท ์  นิยมเดชา  รายงานดงัน้ี 

1.10.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2555  ประจ าเดือน

สิงหาคม  2555  (บก16)  ทั้งในส่วนงบด าเนินงาน 30% และ 70 %  ตามเอกสารดงัแนบ  และไดน้ าส่งศูนยบ์ริการ

วชิาการแก่ชุมชนเรียบร้อยแลว้ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.10.5 สรุปการใช้งานและค่าบริการของศูนยด์นตรีและการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุม) เดือนสิงหาคม 2555           

มีหน่วยงานขอใชบ้ริการ 11  คร้ัง ไดรั้บค่าใช้สถานท่ี จากคณะทนัตแพทยศ์าสตร์ จ  านวน 10,000  บาท  ตามเอกสาร

ดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 ทั้ งน้ีท่ีประชุมขอให้แจ้งหน่วยงานท่ีขอใช้พื้นท่ี ติดต่อรองผู ้อ  านวยการฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรม                

แห่งประเทศไทยโครงการเพื่อน าหารือผูอ้  านวยการในแต่ละกรณี 

 ในการน้ี  ผูอ้  านวยการ  ขอให้บนัทึกตวัเลขค่าใช้บริการไวก่้อน  และจะไดร่้างหนังสือ กบัคณบดีวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสังคม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  และศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ  ในเร่ืองหลกัเกณฑ์

ค่าบริการตลอดจนการปิดปรับปรุงพื้นท่ีบริการของศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 

1.11 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานการเงิน 

 นางสาวอุษณีย ์    เลา้เจริญ  รายงานดงัน้ี 

1. ตามท่ีได้ท าหนังสือ ท่ี ศธ.0519.23/464 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาการส่ง

เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2555 โครงการเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ  โครงการร าลึก

คุณูปการบูรพาจารย ์ศาสตราจารย ์    ดร.สาโรช  บวัศรี  จ  านวนเงิน 10,000 บาท ภายในเดือน กนัยายน 2555 

นั้นไดด้ าเนินการจดัท าเอกสารเบิกจ่ายส่งกองคลงัเรียบร้อยแลว้ 

 2.    จดัท าใบกนัเงินรายได ้  เงินอุดหนุนวิจยัโครงการ  เร่ือง  การส ารวจการจดักิจกรรมและการให้บริการ

พื้นท่ีทางวฒันธรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายใน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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งบประมาณเงินรายได ้  หมวดรายจ่าย งบเงินอุดหนุน  งวดท่ี 2     20,000 บาท  ซ่ึงจะด าเนินการเบิกจ่ายภายใน

เดือน กรกฎาคม 2556 

3. สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะไดรั้บอนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดป้ระจ าปี 2555 จ านวนเงิน   

1,800,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

สรุปการใชเ้งินงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2555  ไดรั้บเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท  

ใชไ้ป 1,548,133.49  บาท   คงเหลือ 251,866.51 บาท 

4. สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะไดรั้บอนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดเ้พิ่มเติมประจ าปี 2555 ดงัน้ี   
จ านวนเงิน   1,068,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 สรุปการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบประมาณ  
1,068,000 บาท    ใชไ้ป 1,030,743.39  บาท  คงเหลือ 37,256.71 บาท 

5. ตามท่ีโครงการบริการวิชาการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( บก13)ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2555 จ านวนเงิน 333,300 บาท ขอรายงานการใช้จ่าย เ งินเดือน                         
สิงหาคม – กนัยายน 2555  รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

6. ตามท่ีโครงการบริการวิชาการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( บก13)ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2555 ระยะท่ี 2 จ านวนเงิน 626,700 บาท ขอรายงานการใช้จ่ายเงินเดือน                         
สิงหาคม – กนัยายน 2555  รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

  -รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

7. กองแผนงาน  ไดมี้หนงัสือแจง้สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เร่ืองไดรั้บเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ดงัน้ี  

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ไดรั้บเงินงบประมาณทั้งส้ิน    8,497,200 บาทโดยแยกเป็น       

       งบบุคลากร  928,300  บาท  งบด าเนินงาน         1,000,000  บาท 
         งบลงทุน               4,708,000  บาท งบเงินอุดหนุน  930,900     บาท  
         งบรายจ่ายอ่ืน              930,000  บาท 
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1.12 โครงการเฉลมิพระเกยีรติและพธีิถวายพระพรเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  

พระบรมราชินีนาถ 

 นายจาระไน  ไชยโยธา  รายงานว่า   ตามท่ีสถาบันว ัฒนธรรมและศิลปะ  ได้จัดโครงการ                   

เฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ                

เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม  2555  ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93.40   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 ในการน้ี  ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีร่วมโครงการวนัศาสตราจารย ์ดร. สาโรช  บวัศรี  เม่ือวนัท่ี                  

14  กนัยายน  2555   

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  คร้ังท่ี 7 /2555                  
เม่ือวนัองัคารท่ี 7 สิงหาคม  2555   
 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองโดยมีขอ้แกไ้ขดงัน้ี หน้า 8 วาระท่ี 4.1  ตดัขอ้ความ ซ่ึงมีสูจิบตัร            
ของแต่ละคร้ังมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ออก 
 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
   -  
 
 
 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
4.1       แผนพฒันาพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

นายสุรชยั   ทุหมดั  เสนอแผนพฒันาพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  ตามรายละเอียดเอกสารดงัแนบ  
ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิพิธภณัฑเ์ช่นเดียวกบั บก.16 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติให้ความเห็นชอบ  แต่ขอให้ปรับแกต้ามท่ีผูอ้  านวยการให้ค  าแนะน าในการ
จดัท าเป็น Action Plan ในแต่ละไตรมาส 
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4.2  การประชุมคณะกรรมการสภาวฒันธรรมเขตวฒันา 
   นายสุรชัย  ทุหมัด  รายงานว่าตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสภาวฒันธรรม                
เขตวฒันา  ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองแผนการจดแจ้งและการด าเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการสภา
วฒันธรรม แต่ละระดับ และให้ไปยื่นท่ีสภาวฒันธรรม เขตวัฒนา  โดยมีตัวแทน จ านวน 2 คนข้ึนไป                       
กรณีท่ียืน่ก่อนวนัท่ี  25  กนัยายน 2555  ไปท่ีเขตวฒันา หากยืน่ก่อนวนัท่ี  30  กนัยายน  2555  ไปท่ีกรมส่งเสริม
วฒันธรรม 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  และให้เสนอช่ือบุคลากรของสถาบนัฯ เป็นสมาชิก และมอบให้
นายสุรชยั  ทุหมดั  จดัท าเอกสารและประสานงานการจดแจง้ 
 

4.3  รายงานความเสียหายของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานวา่  มีบุคคลเขา้มาขีดเขียน

ขอ้ความและลวดลายในห้องจดันิทรรศการ g23  อาคารนวตักรรม า  รา าร   ร. า ร       ร   ซ่ึงภาพจาก
กลอ้งวงจรปิด ชั้น 2 และชั้น 3  มีบุคคลเขา้มาเพียงคนเดียว แต่ไม่มีหลกัฐานว่าเป็นผูขี้ดเขียน รวมทั้งมีน ้ าร่ัว                 
เขา้มาบริเวณเวทีห้องประชุม ชั้น 4 ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสถานท่ี บุคลากร รวมทั้งความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น              
ของมหาวทิยาลยั 

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติใหท้  าหนงัสือแจง้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เพื่อด าเนินการแกไ้ข
เร่งด่วน และในกรณีท่ีไม่มีบุคลากรปฏิบติังานบริเวณเคาเตอร์ ขอใหปิ้ดหอ้งนิทรรศการ และมอบคุณอคัรวินท ์ 
นิยมเดชา ด าเนินการร่างบนัทึกขอ้ความแจง้ความเสียหาย มอบรองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาร่างใหผู้อ้  านวยการลงนาม 
 

 4.4  รายงานสรุปผลโครงการจัดท าแผนสร้างเครือข่ายกจิกรรมทางวฒันธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยั 
   นางสาวจารุณี  คงเมือง  รายงานว่า  ตามท่ีสถาบนัฯ จดัโครงการจดัท าแผนสร้างเครือข่าย
กิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในวนัท่ี 16 – 19 สิงหาคม 2555 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ นั้น ไดส้รุปผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ผูรั้บบริการมีความพึงใจร้อยละ 97.00 บรรลุเป้าหมาย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ และขอใหน้ าปัญหาและแนวทางแกไ้ขปรับแกใ้นการจดัโครงการ
คร้ังต่อไป 
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 4.5  รายงานสรุปผลโครงการและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 4.5.1 รายงานสรุปผลโครงการเครือข่ายวฒันธรรม : มหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง คร้ังท่ี 2 

ตามเอกสารแนบ 

 4.5.2 ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ว ั ฒ น ธ ร ร ม  : 

   รร    ร          าร     คร       2 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ  

 
 

 

เลิกประชุม  เวลา      13 . 00      น. 

 

 

...............................................................   .............................................................. 

  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)            (อาจารยน์พดล  อินทร์จนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ    ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

................................................................... 

(นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 

             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

            ผูบ้นัทึกการประชุม 


