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วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

1.1.1 การประชุมกลุ่มงาน 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะเป็นประจ านั้น อาจมีบางประเด็น

ท่ีไม่สามารถพิจารณาในรายละเอียดได้  จึงเห็นควรให้จดัการประชุมกลุ่มงาน เช่น งานหอจดหมายเหตุ                

ซ่ึงจะศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหอจดหมายเหตุใหญ่ๆ เพื่อน ามาประยุกตใ์นการบริหารจดังานให้หอจดหมาย

เหตุพฒันายิง่ๆ ข้ึน 

ส่วนศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  ซ่ึงมีบุคลากร 3 คน และมีบุคลากรจากศูนยอ์จัฉริยภาพทางดนตรี

มาเพิ่มอีก 2 คน  ขอให้นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม  ซ่ึงบรรจุใหม่เรียนรู้งานจากเพื่อนร่วมงานไปก่อน                        

และจะตอ้งมีหน้าท่ีดูแลและบริหารจดัการศูนยศิ์ลปกรรมฯ ต่อไป  ทั้งน้ีจะไดพ้ิจารณาประชุมในรายละเอียด            

อีกคร้ัง 

1.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน 

เน่ืองจากส านกังบประมาณ ไดช้ี้แจงแก่ผูบ้ริหารทุกส่วนงานให้รับทราบเร่ือง การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผ่นดิน  โดยสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ได้รับจดัสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จดัโครงการ 4 โครงการ  

(รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงโครงการ)โดยขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึง สถาบันฯ                

จะตอ้งดูแลแผนการใชเ้งินใหเ้รียบร้อยภายในเดือน มิถุนายน 2556    

1.1.3 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ในปี 2556  คาดว่า สมศ. อาจจะเข้ามาตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2556 (เร็วกวา่ก าหนดเดิมจากปีท่ีผา่นมา)  ซ่ึงหากเป็นช่วงเวลาดงักล่าว  อาจจะใชข้อ้มูลใหม่ไม่ได ้

คงต้องตรวจประเมินโดยใช้ข้อมูลในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  แต่หากสามารถเล่ือนออกไปได้ (เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556)  จะท าให้สามารถใช้ข้อมูล                      

ในช่วงน้ี – มิถุนายน 2556  เพิ่มเติมได้  เน่ืองจากการประเมินของ สมศ รอบน้ี เป็นการประเมินตั้ งแต่                            

ปี 2553 – 2555  และตอ้งผ่านทุกหน่วยงาน (ไม่ผ่านได้เพียง 2 หน่วยงาน)  และตามท่ีได้ประเมินคร้ังล่าสุด 

พบวา่คะแนนคอ่นขา้งสูงทุกหน่วยงาน  ยกเวน้วทิยาลยันานาชาติฯ แต่เม่ือผูท้รงคุณวุฒิประเมินอีกคร้ัง ทราบวา่

มีคะแนนผา่นเพียง 2 หน่วยงาน คือ สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ท าให้ทุกหน่วยงานเร่ง

ดูแลในเร่ืองน้ี  และหาขอ้มูลเอกสารหลกัฐานให้เรียบร้อย  เพื่อให้ผ่านการประเมินและเป็นผลดีในภาพรวม                 

ของมหาวิทยาลัย  ส าหรับปีท่ีผ่านมาสถาบันฯ ได้คะแนนค่อนข้างสูง  แต่การประเมินในรอบอภิมาน                 
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อาจจะยงัไม่ไดน้บัรวมในเร่ืองของแต่ละหน่วยงาน เพราะสถาบนัฯ มิไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีการเรียน การสอน  

แต่ปัญหาของสถาบนัฯ คือ เป็นหน่วยงานท่ีดูแลองค์ประกอบท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัในภาพรวม  ขอมอบให้          

รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหาร และนักวิชาการศึกษา ซ่ึงก าลังจะบรรจุในต้นเดือนน้ี ช่วยดูแลด าเนินการ                     

ให้แลว้เสร็จ  และขอความร่วมมือบุคลากรสถาบนัฯ ในการรวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีมีผลต่อการประเมิน                          

ในระดบัมหาวทิยาลยั 

1.1.4 Website 

การท า Website  สถาบนัฯ ขอมอบให้นายยุคลวชัร์  ภกัดีจกัริวุฒ์ิ  ดูแลพิจารณาว่า จะให้ผูใ้ดดูแล                 

ในแต่ละส่วน รวมทั้งตรวจสอบและเพิ่มเติมขอ้มูล  ใหมี้การเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา 

ในการน้ีขอให้น าขอ้มูลหอจดหมายเหตุ ข้ึน Website ทุกวนั โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละวนั 

ส าหรับศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ให้น าขอ้มูลโครงการใหม่พร้อมภาพส่งให้นายยุคลวชัร์ ภกัดีจกัริวุฒ์ิ  

น าข้ึน Website   

ส าหรับวี ดิทัศ น์  แนะน าสถาบันฯ แก้ไข เ รียบร้อยแล้ว  ขอให้นายยุคลว ัช ร์    ภัก ดีจัก ริวุ ฒ์ิ                               

น าเข้า You Tube และ Facebook สถาบนัฯ ส่วนวีดิทศัน์วิธีการใช้หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศ                      

ขอใหน้ าลง Website สถาบนัฯ         

1.1.5 พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

มหาวิท ย า ลัย ศ รีนค รินทรวิ โ รฒ   ก า หนดพิ ธี ถ ว า ยผ้า พระก ฐินพระราชท าน  ปี  2 5 5 5                                       

ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2555 ณ วดัมณีบรรพตวรวิหาร  จงัหวดัตาก  ในการน้ี บุคลากรของสถาบนัฯ มีส่วน

ร่วมเป็นคณะกรรมการหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายพิธีการ  ฝ่ายจดัท าหนังสือท่ีระลึก  รวมทั้งช่วยในฝ่ายเลขานุการ               

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน  ส าหรับในปีหน้าคาดว่า สถาบนัฯ จะเป็นหน่วยงาน                        

ท่ีด าเนินการทั้งหมด 

ส าหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 39  ซ่ึงจะจัดระหว่างวนัท่ี  28 – 30  

พฤศจิกายน  2555 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชด าเนิน                         

เป็นองค์ประธานในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2555  สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  รับผิดชอบการจดัท าสูจิบตัร  

และหนงัสือท่ีระลึก ทั้งน้ีมีงานท่ีผนวกมาดว้ย คืองานลอยกระทง (วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 กองกิจการนิสิต

ด าเนินการท่ี มศว อ าเภอองครักษ ์ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  ร่วมกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์จดัท่ีประสานมิตร)  

การจัดงานดังกล่าวจะมีนักดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัยทัว่ประเทศ มาร่วมงาน 984 คน นับเป็นคร้ังแรก                      

ท่ีมีนกัดนตรีไทยมาร่วมแสดงมากท่ีสุด ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งติดต่อกินเนสบุค๊ เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดังาน  
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1.1.6 งานวจิยั 

ตามท่ีสถาบนั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการวิจยัเพื่อพฒันาองค์กรและพฒันาองค์ความรู้ด้าน

วฒันธรรมและศิลปะ เพื่อให้เกิดการพฒันาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม นั้น สถาบนั ฯ ได้

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2556 งบเงินอุดหนุน แผนอนุรักษ ์ส่งเสริม และ

พฒันาศาสนา ศิลปวฒันธรรม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในเงินอุดหนุนโครงการวิจยั จ  านวน 

150,000 บาท (หนึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) เพื่อด าเนินการวจิยัจ  านวน 2 โครงการ ดงัน้ี  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์นพดล   อินทร์จนัทร์  หัวหน้าโครงการวิจยัหัวข้อ “การส ารวจการจดั

กิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทางว ัฒนธรรมด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั” ไดรั้บงบประมาณจ านวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) โดยมีอาจารยป์รารถนา  คงส าราญ 

อาจารยปิ์ยวดี  มากพา และนางสาวกานตร์ว ี ชมเชย เป็นผูร่้วมวจิยั 

2. นางสาวกานต์รวี  ชมเชย  ต าแหน่งนกัวิจยัศิลปวฒันธรรม ด าเนินการวิจยัหัวขอ้ “วฒันธรรม

การใชภ้าษาของคนไทยรุ่นใหม่ :        อ  ล    อ     ”  ไดรั้บงบประมาณจ านวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืน

บาทถว้น) 

1.1.7 แนะน าพนกังานมหาวทิยาลยั 

ขอตอ้นรับพนกังานมหาวิทยาลยับรรจุใหม่ 2 คน นางสาวณัฐนนัท์   บวังาม  ต าแหน่งนกับริหารงาน

ศิลปกรรม นางสาวสโรชา   เมฆอรุณ  ต าแหน่งภณัฑารักษ์  รวมทั้งบุคลากรจากศูนยอ์จัฉริยภาพทางดนตรี 

จ านวน 2 คน นายตวนั  รักแผน  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  และนางกุสุมาลย์  ศิริโภคานันท ์      

ต  าแหน่งนักประชาสัมพนัธ์  ในระยะแรกขอให้นายตวนั  รักแผน  ประสานงานด้านโสตฯกับส านักส่ือฯ                                

และนางกุสุมาลย ์  ศิริโภคานนัท ์ ดูแลดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 

1.2       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

1.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2556 

 สถาบนัฯ  ไดรั้บงบประมาณรายไดปี้ 2556  จ  านวน 5,708,000 บาท ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเงินรายได้

เป็นงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 4,808,000  (ยา้ยค่าครุภณัฑ์ 208,000 บาท  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,500,000  

บาท) ในส่วนของครุภณัฑ์ นายวิวฒัน์  สมตน  ไดด้ าเนินการไปแลว้ ส่วนค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง มีการด าเนินการ                

บ้างแล้ว  แต่ขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร  เน่ืองจากเป็นโครงการใหญ่ ส่วนอ่ืนๆไม่มีการ

เปล่ียนแปลง  
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1.2.2 การจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 

 เน่ืองจากสถาบนัฯ  ไดรั้บจดัสรรค่าวสัดุจ านวนน้อย  จึงขอความร่วมมือบุคลากรท่ีรับผิดชอบจดัท า

โครงการ  ขอให้จัดสรรค่าวสัดุส านักงานไว้ด้วย  และขอให้ส ารวจรายการและราคาวสัดุท่ีขาดแคลน                       

ส่งใหง้านการเงินรวบรวมจดัท าบญัชีไว ้ เพื่อสถาบนัฯ จะไดจ้ดัซ้ือตามล าดบัความตอ้งการ และความขาดแคลน

ต่อไป 

1.3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย 

 ในปีงบประมาณ 2556  งานวชิาการและวจิยัมีโครงการเดิมท่ีจะด าเนินการต่อ  3  โครงการ 

 1. วารสารวชิาการ 

 2. การสัมมนาเร่ืองผา้ไทย 

 3. การอบรมนกัวจิยั 

 โดยโครงการวารสารด า เนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความแล้ว  ส่วนโครงการอบรมนักวิจัย                          

จะเร่ิมด าเนินการในเดือนธนัวาคม  2555  และจะไดมี้การประชุมคณะท างานอีกคร้ัง 

 ส่วนโครงการท่ีสืบเน่ืองจากโครงการหอจดหมายเหตุ (บก.13)  ท่ีจะพัฒนาหอจดหมายเหตุ                        

และแหล่งเรียนรู้  โดยนโยบายของผูอ้  านวยการใหมุ้่งท่ีจงัหวดันครนายก  80 % และท่ีจงัหวดัสระแกว้ 20 %  

 ผูอ้  านวยการ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า  ในการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษารอบสุดทา้ย              

ของแต่ละหน่วยงาน คะแนนดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม หลายหน่วยงานไม่ผ่าน เน่ืองจากผูต้รวจประเมิน

พิจารณา เฉพาะมิติท่ีเป็นรูปธรรม โดยตดัมิติด้านจิตใจ  จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมเร่ืองโครงการผา้ไทยอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น การท าโครงการยอ่ยใหมี้การรณรงคใ์หแ้ต่งกายผา้ฝ้ายในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

1.4  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4.1 โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

 สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี8/2555 ท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยไดรั้บงบประมาณโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน นั้น ขอรายงานความกา้วหน้าของโครงการจดันิทรรศการ “ศิลปวฒันธรรมเพื่อการ

พฒันาสุนทรียะ : ธรรมะ ธรรมดา  ธรรมชาติ  ดงัน้ี 
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1. การเชิญศิลปินทั้ง 7 ท่าน  อธิการบดีลงนามในหนงัสือเชิญเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอให้ศิลปิน 

ส่งผลงานมาท่ีหอศิลป์ g23 

2. จัดท าหนังสือขอสารจากอธิการบดี ลงนามแล้ว  ขณะน้ีรอสารจากผู ้อ  านวยการสถาบันฯ                         

และประธานอ านวยการศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 

3. ด าเนินการจดัท าเน้ือหาสาระในสูจิบตัรเรียบร้อยแลว้  อยูร่ะหวา่งด าเนินการส่งโรงพิมพ ์(งานท่ี 1 ) 

 4. ไดรั้บภาพจากศิลปินบางท่าน เช่น ศ.อารี   สุทธิพนัธ์ุ  ศ.วรุิณ   ตั้งเจริญ  (ท่ีอยูร่ะหวา่งการท ากรอบรูป) 

 5. อยู่ระหว่างขออนุมัติด าเนินโครงการ คาดว่าจะเป็นปลายเดือน ตุลาคม 2555 หรือต้นเดือน

พฤศจิกายน 2555 มหาวทิยาลยัยงัมิไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ จะใหด้ าเนินขออนุมติัในช่วงเวลาใด 

 6.  สถานท่ีจดังาน ทีมงานไดป้ระสานงานกบันายสุรชยั  ทุหมดั  เพื่อจดังานท่ีห้องนิทรรศการชั้นล่าง 

เรือนไทยหมู่  ธ  ทูลกระหม่อมแกว้ 

โครงการน้ี จะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556 ท่ีมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิ

โรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก  และจดัคร้ังท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 16 กนัยายน 2556  – 27 ธนัวาคม 2556               

ท่ีหอศิลป์ g23 อาคารนวตักรรม : ศาตราจารย ์ดร.สาโรช   บวัศรี 

ส่วนกิจกรรมโครงการท่ี 2 โครงการจัดนิทรรศการ “ศิลปวฒันธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ :                        

กวี รูปธรรม จิตรกรรม จ่าง  แซ่ตั้ง  ก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ –28 เมษายน 2556  ไดด้ าเนินการ

จดัท าหนงัสือใหอ้ธิการบดีลงนามเชิญศิลปินแลว้  เพื่อจะส่งใหศิ้ลปินต่อไป ทั้งน้ีไดป้ระสานงานเป็นการภายใน

เรียบร้อยแลว้ 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการจดันิทรรศการ “ศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ :  ป่า  ท้องฟ้า  ภูเขา  

ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 19  มิถุนายน – 30 สิงหาคม  2556 โดยจะด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามก าหนด                   

โดยในปีน้ี ไดเ้ชิญศิลปินท่ีเป็นคนไทยทั้งหมด 

1.4.2 การปรับปรุงส านกังานศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีไดร้ายงานให้ทราบแลว้วา่ หอศิลป์g23  ชั้น 2 จะมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานหมุนเวียนกนัดูแลโดย

จดัท าตารางเวรเรียบร้อยแลว้ แต่ โต๊ะ เกา้อ้ี ท างาน ยงัไม่เรียบร้อย นอกจากนั้นไดรั้บอนุญาตให้น าคอมพิวเตอร์

ท่ีสถาบนัฯ  ไปใช้ 1 เคร่ือง  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เดิมมีปัญหา  Hard disk เสีย อยู่ระหว่างพิจารณาหา

งบประมาณจดัซ้ือ และได้ประสานงานขอยืมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดิมท่ีเคยใช้จากห้องอธิการบดี เม่ือได้รับ

งบประมาณซ่ึง Hard disk เสีย แลว้ จะมีคอมพิวเตอร์ 3 ชุด  โต๊ะท างาน 3 ชุด  ในส่วนของบุคลากรจากศูนย์
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อจัฉริยภาพฯ 2 คนคงจะใหไ้ปปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการในเดือนหนา้  ความคืบหนา้จะน าเสนอในการประชุม

คร้ังต่อไป 

 ผูอ้  านวยการช้ีแจงเพิ่มเติมในเร่ืองงบประมาณของ บก. ว่า  อาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีได้หารือกบั

อธิการบดี เ ร่ืองความเสียหายของโรงละคร สามารถจะใช้งบประมาณของ บก .ได้ เป็นกรณีพิ เศษ                              

และประสานงานกบัรองศาสตราจารยพ์ฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศิริ  เรียบร้อยแลว้ ขอให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร

ประสานงานกับรองผู ้อ  านวยการฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  พิจารณางบประมาณ                             

เพื่อด าเนินการซ่อมแซมต่อไป  

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ 

 นางจนัทิรา   จิตวีระ  ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้  านวยการส านักงานสถาบนัฯ รายงานการรับสมคัรพนักงาน

มหาวทิยาลยัดงัน้ี  

1.5.1 ตาม ท่ีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   ได้ด า เ นินการสอบคัด เ ลือกพนักงานมหาวิทยาลัย                          

ต  าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ  มีผู ้สมัคร 2 คน  มาเข้าสอบ 1 คน  ผลปรากฏว่า ไม่มีผู ้ผ่านการคัดเลือก                                

จึงไดแ้จง้กองการเจา้หนา้ท่ีขอขยายเวลาการรับสมคัร จนถึงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 

1.5.2 ตามท่ีสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  ได้รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                       

มีผู ้ม าสมัคร 6  คน ท าการคัด เ ลือกเ ม่ือว ัน ท่ี  16  ตุลาคม  2555   มีผู ้ เข้าสอบ 4  คน ผลปรากฏว่า                         

นางสาวณิชาภัทร  จาวิสูตร เป็นผู ้ผ่านการสอบคัดเลือก ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า เอกสาร                      

ส่งผลการคดัเลือกใหก้องการเจา้หนา้ท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

1.6 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานวจัิยและพฒันา   

 นางสาวกานตร์ว ี ชมเชย  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานงานวจิยัและพฒันา  รายงานดงัน้ี 

1.6.1 ดา้นการจดัท าวารสารวชิาการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

- วารสารปีท่ี  14 ฉบับท่ี 1(27)กรกฎาคม-ธันวาคม 2555  ได้ด าเนินการรวบรวมผลการประเมิน                    

ของผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการประเมินให้เจ้าของบทความทราบแล้ว อยู่ระหว่าง                

รอเจา้ของบทความด าเนินการปรับแก ้เพื่อตีพิมพล์งวารสารฯต่อไป 

- ไดด้ าเนินการน าบทความท่ีเจา้ของบทความปรับแกแ้ลว้บางส่วนลงในเวบ็ไซตว์ารสารของสถาบนัฯ 

- วารสารปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2(28)มกราคม-มิถุนายน 2556 ท่ีได้เปิดรับบทความเพื่อรับการพิจารณา                  

ตีพิมพ์  นั้ น  ขณะน้ีมีผู ้ส่ งบทความมาทั้ งหมด 10  บทความ อยู่ระหว่างติดต่อผู ้ทรงคุณวุ ฒิ                       

ประเมินบทความและอยูร่ะหวา่งติดต่อผูท้รงคุณวฒิุเขียนบทวจิารณ์หนงัสือ 
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- ได้ด า เ นินการประชาสัมพันธ์ เ ปิด รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารสถาบันฯ                             

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯเรียบร้อยแลว้ 

1.6.2 ดา้นการประชุมวชิาการนานาชาติ  

- จดัท ารายงานการประชุมเตรียมงานโครงการ The Asian Conference on Arts and Culture 2013 

เรียบร้อยแลว้  

- ไดด้ าเนินการส่งอีเมลข์อรายช่ือคณะกรรมการโครงการจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้  

1.6.3 ดา้นการวจิยั 

- ไดด้ าเนินการส่งเอกสารเพื่อท าสัญญารับทุนวิจยัไปยงัสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยัเรียบร้อย

แล้ว ในปีน้ีจะด าเนินโครงการวิจยัหัวข้อ “วฒันธรรมการใช้ภาษาของไทยรุ่นใหม่ : ภาษาไทย

อิเล็กทรอนิกส์” 

1.7          เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 

 นายสุรชยั  ทุหมดั   ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานบริหารพิพิธภณัฑแ์ละบริการ รายงานดงัน้ี 

1.7.1 การซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องของอาคารพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย 

ตามท่ีพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยเกิดการช ารุด  ในการน้ีศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ไดจ้ดัหาผูรั้บเหมา

เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายการซ่อมแซมตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม  ประกอบด้วย ผนัง  พื้นไม ้ 

รวมทั้งห้องน ้ า  ระบบไฟ  เคร่ืองปรับอากาศ  ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนประสานงานว่าจะเขา้มาด าเนินการเม่ือใด  

โดยมีงบประมาณ 200,000  บาท   

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

1.7.2 สรุปจ านวนผูม้าใชบ้ริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย 
- เดือนกนัยายน 2555 

      จ านวนผูเ้ขา้ชมอาคารเรือนไทย ท ากิจกรรมและเขา้ชมนิทรรศการ  จ  านวน 367 คน(จากใบเซ็นช่ือ)              
เป็นนิสิต จ านวน 367  คน   วนัท่ี 20 กนัยายน 2555 นิสิตรายวิชาการสร้างสรรค์และพฒันาภูมิปัญญาไทย                 
มาเรียน จ านวน 276 คน 

-เดือนตุลาคม 2555  
 จ านวนผูเ้ขา้ชมอาคารเรือนไทย ท ากิจกรรมและเขา้ชมนิทรรศการ  จ  านวน 126 คน (จากใบเซ็นช่ือ) 
เป็นนิสิต จ านวน 126 คน และเป็นบุคคลภายนอก 3 คน วนัท่ี 10 ตุลาคม 2555 นิสิตมาถ่ายท าวีดิทศัน์                    
เพื่อท ารายงาน จ านวน 10 คน  
1.7.3 สรุปผลความพึงพอใจผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
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1.7.4 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 
 

1.7.5 โครงการบูรณาการบริการวชิาการแก่สังคม 
- โครงการนิทรรศการ บก.16 “โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ” 

 เ ม่ือว ันท่ี  10 ตุลาคม 2555 คณะท างานมาดูสถานท่ี เพื่อออกแบบรูปแบบนิทรรศการศิลปะ                            
ท่ีจะจดัในเดือนธันวาคม 2555 โดยใช้บริเวณห้องกระจกชั้น 1 อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว                  
จดัแสดงงานทศันศิลป์ จ านวน 80 ภาพ 

- โครงการบริการวชิาการหอจดหมายเหตุ มศว บก.13 
 วนัพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม 2555 บริษัทผูจ้ ัดพิมพ์บอร์ดนิทรรศการโครงการวนัส าคัญของไทย                   
เขา้มาติดตั้ง จ  านวน 14 บอร์ด และได้จดัวางเรียงไวมุ้มระเบียงหอกิจกรรม เน่ืองจากหากถูกลมแรงอาจล้ม            
และเสียหายได ้โดยเม่ือมีกิจกรรม ณ เรือนไทย จะน ามาติดตั้งเพื่อจดัแสดง 
1.7.6 งานแผนยทุธศาสตร์ สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

- ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 15 ปี ให้กองแผนงาน   
เรียบร้อยแลว้  

- รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ให้กองแผนงาน เ รียบร้อยแล้ว                              
โดยมีนางสาวอุษณีย ์  เลา้เจริญ  และนายววิฑัฒน์   สมตน ร่วมจดัท า 
  -  อยูร่ะหวา่งด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั ของแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 15 ปี 
 

1.8       เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากหัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์   
  นายสุรชยั   ทุหมดั  ผูแ้ทนรายงานดงัน้ี 
1.8.1 สรุปการเขา้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุม  ประจ าปี 2555  เป็นการเขา้รับการอบรม/สัมมนา  ท่ีหน่วยงาน
ทั้งภายใน และภายนอก มหาวทิยาลยัจดัข้ึน ผลการฝึกอบรมบุคลากรฯ ดงัน้ี   
  -     เขา้อบรมหน่วยงานภายใน 2.52  คร้ัง/คน/ปี    จากเป้าหมาย  5 คร้ัง/คน/ปี 
  - เขา้อบรมหน่วยงานภายใน 0.29  คร้ัง/คน/ปี    จากเป้าหมาย  5 คร้ัง/คน/ปี 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

1.9 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากงานศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
 นางสาวธนญัญา   กลมเกลียว  รายงานดงัน้ี 
1.9.1 รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการใชจ่้ายเงิน งบประมาณประจ าปี 2556  

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 

 ส าหรับแผนการประชาสัมพนัธ์โครงการจดันิทรรศการ “ศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ:   
ธรรมมะ  ธรรมดา  ธรรมชาติ  คร้ังท่ี 1  ซ่ึงจะไปจดัท่ี มศว อ าเภอองครักษ์  โดยจะประสานงานกบันายสุรชยั              
ทุหมดั เพื่อเชิญโรงเรียนในพื้นท่ีเขา้ชมนิทรรศการ ต่อไป 
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 ผูอ้  านวยการ ขอใหป้ระสานงานกบัโรงเรียนสาธิตท่ี มศว  อ าเภอองครักษ ์ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
 

1.10 โครงการประหยดัพลงังาน 
 นางสาวอุษณีย ์ เลา้เจริญ  รายงานวา่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการประหยดัพลงังานประจ าปีงบประมาณ 
2556 แลว้นั้น ในการน้ีไดจ้ดัท าประกาศสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานเรียบร้อย
แลว้ ตามเอกสารแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  
คร้ังท่ี 8 /2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี  21   กนัยายน  2555   
 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรอง 
 
 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
   -  
 
 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองพจิารณา 
1.1       การส ารวจความต้องการเพือ่พฒันาบุคลากร (Need Assessment)   ประจ าปีงบประมาณ 2556 

นายสุรชัย   ทุหมดั  รายงานว่า  ตามท่ีงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ ได้ขอให้บุคลากร         
กรอกข้อมูลความต้องการการเข้าอบรม/สัมมนา  ในปีงบประมาณ  2556 (งบประมาณ 50,000  บาท)                                
เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากร  นั้ น เฉล่ียเข้ารับการอบรม 1.90 คร้ัง /คน/ปี   รวมเป็นเงิน  32,200  บาท  
รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ  และเห็นสมควรให้ตั้งเป้าหมายของแผนการเขา้ร่วม
ประชุมอบรม/สัมมนา  ในปี 2556  และใหส้อดคลอ้งกบั KPI   อ    ล    
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4.2  หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร เ ส น อผ ล ง า น ศิ ล ป ะ  เ พื่ อ ข อ จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร  ณ  ห อ ศิ ล ป์  g23 
                           
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  เสนอหลกัเกณฑ์การเสนอผลงาน
ศิลปะเพื่อขอจดันิทรรศการ ณ หอศิลป์ ๆ  g23  ท่ีผูบ้ริหารชุดเก่าได้ก าหนดไว ้ในกรณีมีผูม้าขอใช้พื้นท่ี              
หอศิลป์ g23 รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบ  โดยให้ใชห้ลกัเกณฑ์น้ีไปพลางก่อน  และจะไดพ้ิจารณาปรับแก้
เพื่อใหถ้อ้ยค ารัดกุม  ชดัเจน  เพื่อความปลอดภยัของผลงานและบุคลากร รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภยั
ภายในอาคาร 
 

4.3  ตารางการปฏิบัติงาน ณ  หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า  ศูนย์ศิลปกรรม               

แห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าตารางการปฏิบติังาน ณ หอศิลป์ g23     อ   ลาคม  2555  โดยก าหนดวนัปฏิบติังาน
และพื้นท่ีรับผิดชอบชั้น 2 – 3  และชั้ น 4 ทั้ งน้ีในเดือนตุลาคม 2555  ศูนย์พฒันาอัจฉริยภาพทางดนตรี                     
อยูร่ะหวา่งการส ารวจครุภณัฑด์นตรีใหเ้รียบร้อย  จึงยงัมิไดล้งช่ือของนางกุสุมาลย ์ ศิริโภคานนท ์ ในตาราง 

 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไข ดัง น้ี   ว ันพุธ เปล่ียนผู ้รับผิดชอบจาก

นางสาวธนญัญา  กลมเกลียว  เป็นนางกุสุมาลย ์  ศิริโภคานนท ์ โดยใหน้างสาวธนญัญา  กลมเกลียว  รับผิดชอบ

งานเอกสารเป็นงานหลกั 

 4.4  รายงานการเสนอโครงการศิลปวฒันธรรมเพือ่การพฒันาสุนทรียะ โครงการบริการด้านพืน้
ทางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาสุนทรียะ: ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย  รายงานว่า จากการเปิดให้บริการพื้นท่ี            
ของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือต้นปี 2554 เป็นต้นมา  พบว่ามีหน่วยงานและบุคคลภายนอก                      
ใหค้วามสนใจพื้นท่ีชั้น 2,3 และ 4 ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เพื่อจดัประชุม
เชิงวิชาการ อบรมสัมมนา จัดนิทรรศการทางด้านทัศนศิลป์ แสดงละครเวที แสดงทางด้านดนตรี                                   
และศิลปะการแสดง แสดงแฟชัน่ศิลปะเคร่ืองประดบั แอนิเมชัน่และมลัติมีเดีย และกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นจ านวน
มาก และมีแนวโนม้ว่าความตอ้งการ การขอใชพ้ื้นท่ี ดงักล่าว เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อาทิ หน่วยงานเจแปนฟาวน์เดชัน่ 
กรุงเทพฯ ไดน้ านิทรรศการผลงานศิลปะสัญจร “Spirit of Budo- The History of Japan’s Martial Arts” เขา้มาจดั
แสดงระหวา่งวนัท่ี 8- 27 กนัยายน 2555 ณ หอศิลป์g23 ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยฯ นั้น ไดมี้การลงนาม
ความร่วมมือระหว่างหอศิลป์g23 ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ กบั เจแปน
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ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์หลัก เพื่อจดัแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวติัการต่อสู้ของญ่ีปุ่น  
เผยแพร่แก่นิสิตนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป เพื่อการประสานความร่วมมือและวางแผนไปยงัการท ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม และการจดัโปรแกรมการศึกษา  
และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ขององคก์ารทางดา้นศิลปวฒันธรรม
ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้นและในปีงบประมาณ 2555 ไดจ้ดันิทรรศการ โครงการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะ  
ร่วมสมยัโดยน าผลงานศิลปะของคุณสมยศ หาญอนนัทสุข มาจดัแสดง ณ หอศิลป์g23 ศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทยฯ และสรุปผลการจดัโครงการอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั ท่ีสนใจพื้นท่ีของศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทยฯ  ดงัเอกสารสุปการใชพ้ื้นท่ีศูนยศิ์ลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2555-พฤศจิกายน เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเสนอ  
โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาสุนทรียะ โครงการบริการด้านพื้นทางวฒันธรรมเพื่อการพฒันา
สุนทรียะ: ศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย เขา้สู่แผนปฏิบติัการประจ าปี 2556 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบใหน้ าโครงการดงักล่าวเขา้สู่แผนปฏิบติัการประจ าปี 2556 
 

 4.5  รายงานสรุปผลโครงการและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ 

   นายอคัรวินท ์  นิยมเดชา  รายงานดงัน้ี 

1. รายงานสรุปผลโครงการจดันิทรรศการศิลปะร่วมสมยั Art  workshop  : SWU  ART  Colleetion   

2. รายงานสรุปผลโครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั : ความร่วมมือศิลปฟิลิปปินส์  ร่วมสมยัใน
ประเทศไทย   “A  Porour  Border”   

3. รายงานสรุปผลโครงการเครือข่ายวฒันธรรมมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง  คร้ังท่ี 2 
4. รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการจดันิทรรศการศิลปะร่วมสมยั Art  workshop  : SWU  

ART  Colleetion 
5. รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการโครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั : ความร่วมมือ

ศิลปฟิลิปปินส์  ร่วมสมยัในประเทศไทย   “A  Porour  Border” 
6. รายงานการติดตามโครงการเครือข่ายวฒันธรรมมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง  คร้ังท่ี 2 

-รายละเอียดตามเอกสารดงัแนบ- 
 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ และมีความเห็นว่า จ  านวนนิสิตเขา้ชมนิทรรศการน้อยเกินไป   
เห็นควรมีการพิจารณาวิธีการประชาสัมพนัธ์ให้มีความน่าสนใจ  เพื่อให้มีผูเ้ขา้ชมมากข้ึน และมอบคุณยุคลวชัร์ 
ด าเนินการพิจารณาหาช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
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 4.6 โครงการวนัลอยกระทง 

  รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหารตามท่ีสถาบันฯ  ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัดโครงการ                       
วนัลอยกระทง ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน  2555 ท่ีบริเวณลานเล่นล้อ นั้ น                   
สถาบนัจะรับผดิชอบงาน 3 ส่วน คือ 

1. การประกวดนางนพมาศ  โดยให้ผูเ้ขา้ประกวดแต่งกายสมยัรัชกาลท่ี 7  และขอความร่วมมือ
บุคลากรแต่งกายผา้ไทยเขา้ร่วมงาน 

- วนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2555  แต่งกายชุดไทย 

- วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2555  ช่วงบ่าย  ผู ้เข้าร่วมงานแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว / ชุดสากล                     
งานเล้ียงกลางคืนแต่งกายสมยัรัชกาลท่ี 7  

- รางวลัส าหรับการประกวด 

รางวลัท่ี  1  เงินรางวลั  5,000  บาท 

รางวลัท่ี  2  เงินรางวลั  3,000  บาท 

รางวลัท่ี  3  เงินรางวลั  2,000  บาท 

รางวลัขวญัใจชาวศรีนครินทร์ (พิจารณาจากจ านวนลูกโป่ง) 

2. ละครเวที เร่ืองขนุชา้งขนุแผน (แสดงช่วงคัน่เวลาระหวา่งรอผลการประกวดนางนพมาศ) 

3. การรณรงคก์ารแต่งกายผา้ไทย  โดยมีคณะกรรมการพิจารณา 3 รางวลั 

 1.ผูน้ าในการรณรงคก์ารแต่งกายยอดเยีย่มดีเด่น (ผูบ้ริหาร) 

 2.หน่วยงานท่ีมีการรณรงคแ์ต่งการผา้ไทยดีเด่น 

 3.บุคลากรแต่งกายชุดไทยยอดเยีย่ม 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นสมควรส่งบุคลากรเขา้ประกวดนางนพมาศ  โดยให้ส่งนางสาวมาลยั
พร   เทวะประสิทธ์ิพร   เป็นตวัแทนของสถาบนัฯเขา้ประกวด  และเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนร่วมแต่งกาย  
ดว้ยชุดไทยเขา้ร่วมโครงการ  และร่วมใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขา้ประกวด 
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4.7 โครงการรณรงค์แต่งผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                
ปี 2555 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั  รายงานวา่ จากการด าเนินงานโครงการรณรงคแ์ต่งผา้

ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ปี 2555 เพื่อน าผลไปด าเนินงานในปีต่อไป นั้น  

 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติ มติท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ด า เนินโครงการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยต่อไป                           

โดยขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายดว้ยผา้ไทยสัปดาห์ละคร้ัง และรณรงค์ให้บุคลากรมหาวิทยาลยัแต่งกาย              

ผา้ไทยในวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั  

 
 

เลิกประชุม  เวลา      12 .20      น. 

 

 

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

  (นางจนัทิรา  จิตวรีะ)     (ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล    อินทร์จนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ช านาญการ     ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

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

 (นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์) 

             ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

            ผูบ้นัทึกการประชุม 


