รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ครั้งที่ 2 /2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้ องเอกฉันท์ ชั้ น 3 อาคารประสานมิตร
...........................................
ผู้มาประชุ ม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล
2. อาจารย์ปรารถนา
3. อาจารย์ปิยวดี
4. นางจันทิรา
5. นายสุ รชัย
6. นางสาวกานต์รวี
7. นายจาระไน
8. นางสาวมาลัยพร
9. นางสาวณัฐนันท์
10. นางสาวณิ ชาภัทร

อินทร์ จนั ทร์
คงสาราญ
มากพา
จิตวีระ
ทุหมัด
ชมเชย
ไชยโยธา
เทวะประสิ ทธิ์ พร
บัวงาม
จาวิสูตร

ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั
ผูอ้ านวยการสานักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานบริ หารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานวิจยั และพัฒนา...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานบริ หารพิพิธภัณฑ์และบริ การ...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย...ปฏิบตั ิหน้าที่
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่ มาประชุ ม ลาประชุ ม / มีราชการอืน่
1. นางสาวอัมพวัลย์
วิศวธีรานนท์

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายวิวฑั ฒน์
2. นางสาวธนัญญา
3. นายปยุต
4. นางสาวอุษณี ย ์
5. นางสาวสโรชา
6. นางสาวจิตภาพร
7. นายตวัน
8. นายสมภพ

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภัณฑารักษ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
พนักงานสถานที่

สมตน
กลมเกลียว
ถิระสาโรช
เล้าเจริ ญ
เมฆอรุ ณ
เกษประดิษฐ์
รักแผน
จันเพ็ง
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เริ่มประชุ มเวลา 10..10 น.
วาระที่ 1
1.1

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

1.1.1 แนวทางการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะ ได้จ ัด ท าแนวทางการปฏิ บตั ิ ต ามจรรยาบรรณวิช าชี พ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุ น สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรี ยบร้ อยแล้ว ขอให้นาขึ้นเว็บไซต์
และจัดทาเป็ นประกาศสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.1.2 การเตรี ยมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 25
เมษายน 2556 ขอให้ผูร้ ั บ ผิดชอบดาเนิ นการโครงการต่ า งๆ และสรุ ป โครงการ เพื่ อเป็ นเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้
1.1.3 วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็ นวันครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จึงกาหนดจัด
งานวัน สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิ ล ปะในวันที่ 26 มี นาคม 2556 โดยจะมี ก ารท าบุ ญเลี้ ย งพระเพล
และกิ จ กรรมสร้ า งความสามัค คี ข องบุ ค ลากรสถาบัน ฯ และมอบของรางวัล เพื่ อ สร้ า งขวัญ และก าลัง ใจ
แก่ผสู ้ ร้างชื่อเสี ยงให้แก่สถาบัน ฯ
ส่ วนที่สถาบัน ฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดทาโครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ดื่มด่ าวิถีไทย
ร่ ว มใจผสานชุ ม ชน ขอมอบหมายให้ น างสาวมาลัย พร เทวะประสิ ท ธิ์ พร เป็ นผู ้ดู แ ล โดยจะด าเนิ น การ
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานสงกานต์ที่ศูนย์พฒั นาสภาพกายภาพ ฯ จัดอยู่ แต่จะพิจารณาจัดกิ จกรรมให้สอดรั บกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนดาเนินการ
1.1.4 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ตามที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กาหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2556 ในวันที่
9 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดศรี โสดา จังหวัดเชี ยงใหม่ นั้น ได้แจ้งกาหนดวันให้วดั ศรี โสดา และกรมการศาสนา
ทราบแล้ว ส่ ว นจะเป็ นเวลาใดนั้น จะประสานงานกับ ศรี โ สดาอี ก ครั้ ง และคาดว่า จะเดิ นทางไปดู ส ถานที่
และประสานงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องในเดือนกรกฎาคม ศกนี้
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1.1.5 งานวันมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วันที่ 28 เมษายน 2556 ซึ่ ง เป็ นวันครบรอบ 64 ปี ของการก่ อตั้ง มหาวิท ยาลัย (ก่ อตั้ง พ.ศ.2492)
ซึ่ งได้ดาเนินการจัดกิจกรรมราลึกถึงคุณูปการของมหาวิทยาลัยทุกปี นั้น เนื่ องจากในปี นี้ มหาวิทยาลัยกาหนดพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และฝึ กซ้อม ซ้อมใหญ่ในวันที่ 27 28 และ29 เมษายน
2556 และบุ ค ลากรของสถาบัน ฯ จะต้องไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใ นฝ่ ายพิ ธี ก าร และฝ่ ายฝึ กซ้อมที่ มศว องครั ก ษ์
ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว จึ ง ขอมอบหมายให้ร องผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ช าการและวิจ ัย เรี ย นหารื อ รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ ายบริ หาร ว่าจะดาเนินการจัดกิจกรรมวันดังกล่าวอย่างไร
1.1.6 การร่ างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ตามที่ รัฐ บาลได้ก าหนดการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ เพื่ อรองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรฐกิ จ อาเซี ย น
ในปี 2558 มหาวิทยาลัย ได้มีก ารปรั บแผนยุทธศาสตร์ ใ ห้ส อดคล้องกับแผนของรั ฐบาล โดยมี เป้ าประสงค์
เป็ นสถาบันที่เพิ่มศักยภาพของประเทศสู่ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้านดังนี้
1. การจัดการเรี ยนการสอนและการผลิตบัณฑิต
2. การวิจยั และพัฒนา
3. การพัฒนาศักยภาพนิสิต
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. การส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภาษา
ทั้ง นี้ สถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะจะรั บ ผิ ด ชอบการจัด ท าร่ างแผนกลยุ ท ธ์ ที่ 5 การส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและภาษา และขอมอบหมายให้นายสุ รชัย ทุ หมัด ดาเนิ นการร่ างแผนกลยุทธ์ และโครงการ
เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
1.1.7 การดาเนินการด้านการวิจยั ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่ อให้การดาเนิ นการด้านการวิจยั ของสถาบัน ฯ เป็ นไปอย่างมี ระบบ ขอมอบให้รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิ ช าการและวิ จ ัย ก ากับ ดู แ ลการจัด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จ ัย โดยมี ร ายนาม
คณะกรรมการดังนี้ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นพดล อิ นทร์ จนั ทร์ เป็ นประธานคณะกรรมการ กรรมการภายนอก
2 ท่าน คื อ อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ปรวัน แพทยานนท์
จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม กรรมการภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ปิยวดี มากพา อาจารย์ปรารถนา
คงส าราญ นางสาวณั ฐนันท์ บัวงาม นางสาวณิ ช าภัท ร จาวิสู ตริ นางสาวมาลัย พร เทวะประสิ ท ธิ์ พร
นายสุ ร ชัย ทุ ห มัด และนางสาวกานต์ร วี ชมเชย เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร เมื่ อ ด าเนิ น การจัด ท า
คาสั่งแต่งตั้งเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
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1.2

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากรองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร แจ้งว่า ตามที่ผอู ้ านวยการสถาบัน ฯ แจ้งเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปแล้ว นั้น ในสั ป ดาห์ ห น้า จะขอหารื อ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะองค์ป ระกอบ เรื่ อ งการจัด ท าเอกสารหลัก ฐาน
ตามตัวชี้วดั ดังนี้
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 องค์ประกอบที่ 1 และ 7
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 องค์ประกอบที่ 4
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 องค์ประกอบที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 องค์ประกอบที่ 6
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 องค์ประกอบที่ 8 และ 9
ทั้ง นี้ ข อความร่ วมมื อบุ คลากรผูร้ ั บผิดชอบดาเนิ นการจัดท า SAR และจัดเตรี ย มเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบรู ณ์มากที่สุด
1.3

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากรองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการและวิจัย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั แจ้งว่ากิจกรรมในโครงการของ บก.ที่รับผิดชอบในงบประมาณ
800,000 บาท มีท้ งั หมด 5 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว และมอบนางสาวสโรชา เมฆอรุ ณ ให้รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 ดาเนิ นการเก็บข้อมูลที่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ 3 ดาเนิ นการเก็บข้อมูลและเรี ยบร้อย รอการส่ งข้อมูลให้บริ ษทั จัดทาสื่ อ
กิจกรรมที่ 4 สรรหาบุคลากรสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมที่ 5 ดาเนิ นการเก็บข้อมูลที่จงั หวัดสระแก้ว
1.4

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้ าทีผ่ ้ อู านวยการสานักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
นางจันทิรา จิตวีระ ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ านวยการสานักงานสถาบันฯ รายงาน ดังนี้
1.4.1 กรอบอัตรากาลัง
ผูอ้ านวยการได้มอบหมายให้ทาข้อมูลประกอบการจัดทาแผนกรอบอัตรากาลังปี งบประมาณ 2556
รวมทั้งกรอบอัตรากาลังที่ ตอ้ งการ 5 ปี (2556 – 2560) โดยได้รับความร่ วมมือจากนางสาวณิ ชาภัทร จาวิสูตร
นายสุ รชัย ทุหมัด นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร และนางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ ช่วยกันจัดทาข้อมูล
เสนอผู ้อ านวยการพิ จ ารณา และส่ ง ให้ ก องการเจ้า หน้ า ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ตั้ง แต่ ว นั ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556
โดยในปี 2556 สถาบันฯ ขอรับการจัดสรร 3 อัตรา คือ
1. นักวิชาการพัสดุ
2. นักวิชาการศึกษา (ช่วยงานวิจยั )
3. นักภัณฑารักษ์ (ช่วยงานพิพิธภัณฑ์)
และมีแผนขอรับการจัดสรรถึงปี 2560 จานวน 14 อัตรา
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1.4.2 พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก
ตามที่นางกุสุมาลย์ ศิริโภคานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เข้ารับการผ่าตัด
เมื่ อต้นเดื อ นมกราคม 2556 แต่ บ ดั นี้ ยัง ไม่ ม าปฏิ บ ตั ิ ง านซึ่ ง จะเกิ นเวลาการพัก ฟื้ นไปมาก ได้รั บ การติ ดต่ อ
ด้วยวาจาว่าขอลาออกตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จึงให้งานการเงิ นประสานกับกองคลังงดจ่ายเงิ นเดื อน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรี ยบร้อยแล้ว
1.5

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้ าทีห่ ัวหน้ างานวิจัยและพัฒนา
นางสาวกานต์รวี ชมเชย ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานวิจยั และพัฒนา รายงานดังนี้
1.5.1 งานวารสารวิชาการ
-

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปี ที่ 14 (28) ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2556 จานวน

ทั้ ง หมด 15 บทความ เจ้ า ของบทความด าเนิ น การแก้ ไ ขแล้ ว 9 บทความ อยู่ ร ะหว่ า งการแก้ ไ ข
1 บทความ และอยูร่ ะหว่างรอผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 บทความ
-

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิล ปะ ปี ที่ 15 (29) กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ยังไม่มีผูส้ ่ ง

บทความเข้ามา แต่มีบุคคลภายนอกติดต่อมาแล้วจานวน 5 คน
-

ดาเนิ นการนาเอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินคุ ณภาพวารสารส่ งให้กบั TCI เรี ยบร้อย

แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ มจธ. เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผลการประเมินจะทราบในปลายเดือนมีนาคม 2556
-

นาข้อมูลวารสารฯฉบับ ปี ที่ 14 (27) ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 เผยแพร่ ในฐานข้อมูล

ThaiJO ของ TCI และฐานข้อมูลของ มศว เรี ยบร้อยแล้ว
-

ได้ร่ว มกับ นางสาวจิ ต ภาพร และนายสมภพ ด าเนิ นการจัดส่ ง วารสารฯฉบับ ปี ที่ 14 (27)

ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ไปยังเจ้าของบทความ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ปรึ กษาวารสาร และหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายนอกและภายในเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ
-

จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มเตรี ยมงาน The Asian Conference on Arts and Culture 2013

ครั้งที่ 4 และส่ งให้คณะกรรมการดาเนินงานทุกท่านเรี ยบร้อยแล้ว
-

อยูร่ ะหว่างการจัดทารายงานการประชุม

1.5.3 งานวิจยั
-

ได้ ส่ งแบบสั ม ภาษณ์ โ ครงการวิ จ ั ย ส ารวจการจั ด กิ จ กรรมและการให้ บ ริ การพื้ น ที่

ทางวัฒ นธรรมด้ า นท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ
ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจานวน 34 หน่วยงาน ส่ งกลับมาแล้ว 18 หน่วยงาน หน่วยงานที่ยงั ไม่ส่งมา
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการติดตามครั้งที่ 2
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1.5.4 งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
ฝ่ ายวิ จ ัย และพัฒ นารั บ ผิ ด ชอบเอกสารการประกัน คุ ณ ภาพ องค์ป ระกอบที่ 4 อยู่ร ะหว่า ง
การจัดเตรี ยมเอกสาร
1.5.6 ตามที่สถาบันฯได้ดาเนินการวิจยั หัวข้อ “การศึกษาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การหอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” แล้วเสร็ จนั้น มี การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ให้บริ การหอจดหมายเหตุของสถาบันฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการของสถาบันฯ และในหน่ วยงานภายนอก
ที่ เป็ นสถาบันการศึ กษา รวมทั้งได้นาผลการวิจยั เผยแพร่ ในหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯโดยผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
สามารถดาวน์ โหลดรายงานการวิจยั ฉบับ เต็ม ได้โดยไม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่าย งานวิจยั ดัง กล่ า วยัง ผ่า นการประเมิ น
ความสาเร็ จของงานวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ย
1.6

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานบริหารพิพธิ ภัณฑ์ และบริการ
นายจาระไน ไชยโยธา ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานบริ หารพิพิธภัณฑ์และบริ การ รายงานดังนี้
1.6.1 อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าหนั ง สื อขอบคุ ณ ผู้บ ริ จาคเงิ น พิ ธี ถ วายผ้า พระกฐิ น พระราชทาน ปี 2555
โดยได้ ด าเนิ น การในส่ วนของผู ้บ ริ จาคที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ออกใบเสร็ จรั บ เงิ น และใบอนุ โ มทนาบัต ร
โดยมีนางจันทิรา จิตวีระ นายสมภพ จันเพ็ง นายปยุต ถิ ระสาโรช ช่ วยดาเนิ นการและจัดส่ งเรี ยบร้ อยแล้ว
คงเหลื อ ในส่ วนของผูบ้ ริ จาคที่ เ ป็ นหนัง สื อ ขอบคุ ณ ของหน่ วยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย และผูร้ ่ ว มบุ ญจาก
ตูร้ ับบริ จาคของมหาวิทยาลัย
1.7

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้ าทีห่ ัวหน้ างานสารสนเทศและประชาสั มพันธ์
นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานสารสนเทศประชาสัมพันธ์ รายงานดังนี้
1.7.1 พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร สานักพระราชวังมีหนังสื อแจ้งตอบรับพระราชทานการฉายพระฉายา
ลักษณ์ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการนาเสนอผูอ้ านวยการ
1.7.2 ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานติดต่อจองวัดในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในปี 2556 นั้น ยังไม่สามารถดาเนินการติดต่อวัดใด ๆ ได้เลย
ผูอ้ านวยการสถาบัน ฯ ขอมอบหมายให้เรี ย นหารื ออาจารย์จนั ทร์ ทิพ ย์ ลิ่ ม ทอง และประสานงาน
เรื่ องการนาผูบ้ ริ หารเข้าเฝ้ า ฯ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ทาหนังสื อไปแล้ว) เนื่องจากวันที่ 1 เมษายน 2556
ภาคเช้าผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีภารกิจการประชุมนานาชาติ
1.8

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานหอจดหมายเหตุ
นางสาวสโรชา เมฆอรุ ณ รายงานดังนี้

1.8.1 อยู่ ร ะหว่ า งจัด เตรี ย มข้อ มู ล โครงการผลิ ต สื่ อ ด้า นวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทยเพื่ อ ชุ ม ชนยัง่ ยื น
จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่ 2
1.8.2 ตามที่ได้ไปศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติได้รับความรู ้ดีมาก และสามารถนาความรู ้น้ นั มาช่วย
ในเรื่ องซ่อมแซมและอนุรักษ์เอกสาร ภาพถ่ายจดหมายเหตุ ฯ
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ผูอ้ านวยการเห็นว่าเมื่อไปศึกษาดูงานมาแล้ว ขอให้จดั ทาแผนเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่วน ระยะกลาง
และระยะผล เพื่อจะได้จดั ทางบประมาณและดาเนินการให้เป็ นไปตามแผน
1.8.3 รายงานผลการดาเนินงาน “โครงการหอจดหมายเหตุ และแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
จัง หวัด นครนายกและจัง หวัด สระแก้ว ” ว่า การด าเนิ น งาน กิ จ กรรมที่ 3 นิ ท รรศการและสื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู ้
วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย จ.นครนายกและกิ จ กรรมที่ 5 นิ ท รรศการและสื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ว ฒ
ั นธรรม
และภูมิปัญญาไทย จ.สระแก้ว ได้ดาเนิ นการจัดหานักวิจยั บริ ษทั จัดทาสื่ อ และชี้ แจงวัตถุ วตั ถุ ประสงค์ของ
นิทรรศการเรี ยบร้อยแล้ว
1.8.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนด้านวัฒนธรรม ตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.9 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานบริหารศูนย์ ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย
1.9.1 การขอใช้พ้นื ที่ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจาเดือนมกราคม 2556
นางสาวณั ฐ นั น ท์

บั ว งาม รายงานว่ า การขอใช้ พ้ื น ที่ ศู น ย์ ศิ ล ปกรรมแห่ งประเทศไทย

อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ : ดร.สาโรช บัวศรี ประจาเดือนมกราคม 2556 มีจานวน 10 หน่วยงาน แบ่งเป็ น
หน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ภายนอก 6 หน่วยงาน เข้าใช้พ้ืนที่ 10 ครั้ง มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม 2,840 คน
มีรายรับหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัย 197,000 บาท ตามเอกสารดังแนบ
- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ –
1.9.2 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ: กวี รู ปธรรม จิตรกรรม (ตั้ง-จ่าง)
นางสาวณัฐนันท์ บัวงาม รายงานว่า พิธีเปิ ดนิทรรศการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีรองอธิ การบดี
ฝ่ ายประกันคุ ณภาพการศึกษา และที่ปรึ กษาสถาบันวัฒนธรรมศิลปะ ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริ ญ ให้เกี ยรติมา
เป็ นประธานโดยมี คุ ณทิ พ ย์ แซ่ ต้ งั เป็ นผูน้ าชมนิ ท รรศการ มี ผูเ้ ข้าร่ วมงานจานวน 200 กว่า คน และในที่ 2
มีนาคม 2556 จะมีการจัดกิ จกรรมพิเศษ เนื่ องในนิทรรศการ "จิตรกรรมนามธรรม บทกวีรูปธรรม" ของ จ่าง
แซ่ต้ งั ณ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่ วมกิจกรรม
1.9.3 นางสาวธนัญญา กลมเกลียว รายงานการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจาปี 2556 ( 1 ตุลาคม
2555 – 27 กุมภาพันธ์ 2556)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบตามที่ได้ไปศึกษาดูงานในภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ได้รับความประทับใจหลาย
แห่ ง เช่ น พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่ งจัดแสดงวัตถุภูมิปัญญา
ที่ น่ า สนใจ และเมื อ งเก่ า สงขลา ซึ่ งมี ก ลุ่ ม คนรั ก สงขลาน าชม ได้เ ห็ น กระบวนการท างานที่ ย ากล าบาก
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ซึ่ ง ต้องอาศัย การมี ส่ วนร่ วมของหลายภาคส่ วน เพื่ อสร้ า งความน่ าเชื่ อถื อ เกี่ ยวกับเรื่ องนี้ รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั เห็นว่าควรดาเนินการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ และจะช่วยให้คาแนะนา
1.10

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานพิพธิ ภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย
นายสุ รชัย ทุหมัด ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย รายงานดังนี้
1.10.1 สภาพกายภาพและการใช้พ้นื ที่ อาคารเรื อนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
สภาพกายภาพและพื้นที่
จากการส ารวจความเสี ยหายของอุ ป กรณ์ ต่า งๆ ไม่ พ บความเสี ย หายเพิ่ ม เติ ม จากการรายงานความ
เสี ยหายครั้งก่อน
เรื่ องจัดจ้างซ่ อมอาคารเรื อนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว ขณะนี้ ทางศูนย์พฒั นาสภาพกายภาพฯ มศว
องครักษ์ กาลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็ จ จะดาเนิ นการกาหนด TOR
เพื่อเปิ ดประมูลจัดจ้างซ่อมตามรายการ ต่อไป
การใช้พ้นื ที่
จากที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ : ธรรมะ
ธรรมดา ธรรมชาติ ทาให้มีนิสิตมาชมนิทรรศการเฉลี่ย วันละ 30-40 คน
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุ ทธิ พ นั ธุ์ นาอาจารย์และบุคคล
ที่สนใจมาชมนิทรรศการ รวม 3 ท่าน
วัน พฤหั ส บดี ที่ 31 มกราคม 2556 มี บุ ค คลภายนอกสนใจเข้า มาชมนิ ท รรศการ จ านวน 3 คน
และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จานวน 4 คน
วัน จัน ทร์ ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 นิ สิ ต คณะสั ง คมศาสตร์ ม า จ านวน 32 คน ขอใช้ พ้ื น ที่ เ รื อ นไทย
ดาเนินกิจกรรมของคณะ
วัน พฤหัส บดี ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 นิ สิ ต ชมรมดนตรี ไ ทย จ านวน 12 คน มาใช้พ้ื น ที่ ซ้ อ มดนตรี
โดยได้เก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินผลและพัฒนาการให้บริ การต่อไป
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปฏิบตั ิหน้าที่ ณ มศว ประสานมิตร จานวน 4 วัน คิดเป็ นร้อยละ 21.05
ของวันปฏิบตั ิงาน
วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2556 สรุ ปรายงานผลโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ปี 2555
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.เข้าร่ วมอบรมโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการจัดทา
กรอบการวิเคราะห์อตั รากาลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารสถาบันฯ
คิดเป็ นร้อยละ 21.05 ของวันปฏิบตั ิงานเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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1.10.2 การขอเข้าจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากจังหวัดนครนายก
ตามที่ ว ฒ
ั นธรรมจัง หวัด นครนายกมี ห นัง สื อ เลขที่ นย 0031/974 ลงวัน ที่ 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556
เรื่ องขอความอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยเพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ นฐานข้ อ มู ล ทางวัฒ นธรรม
จังหวัดนครนายก และได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการให้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น
ได้ดาเนิ นการให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ข้อมูลประกอบด้วย ประวัติ ที่มา วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม และการดาเนิ นงานในส่ วนต่างๆ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึ งปั จจุ บนั พร้ อมทั้งได้ถ่ายภาพ
เพื่ อใช้ป ระกอบในฐานข้อมู ล เมื่ อวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกจัดท าข้อมูล แล้วเสร็ จ จะส่ ง ข้อมู ล ดัง กล่ า ว
มาให้สถาบันฯ ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนาขึ้นเผยแพร่ ผา่ นฐานข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม
1.10.3 โครงการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย”
โครงการวิ จ ัย ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากสถาบัน ยุ ท ธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิ จ ัย และรองผู้อ านวยการ
ฝ่ ายวิช าการและวิจยั ที่ป รึ กษาโครงการวิจยั ได้พิ จารณาเครื่ อ งมื อเก็ บข้อมู ล(แบบสอบถาม) เรี ย บร้ อยแล้ว
ขณะอยู่ ร ะหว่ า งเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คาดว่ า จะเก็ บ ข้อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ประมาณ
ปลายเดือนมีนาคม 2556
1.11

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานพัสดุ
นายวิวฑ
ั ฒน์ สมตน แจ้ งเพื่อทราบดังนี้
1.11.1 ดาเนินการการสอบราคาครุ ภณั ฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลจานวน 4 เครื่ อง
1.11.2 การสอบราคาปรั บ ปรุ ง นิ ท รรศการถาวร หอจดหมายเหตุ การปรั บ ปรุ ง สถานที่ ห้ อ งปฐมบริ บ ท
อาคารประสานมิ ต ร จ านวน 1 งาน งบประมาณเงิ น รายได้ 4,500,000 บาท ได้ด าเนิ น การท าหนัง สื อ
เรี ยนรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร เพื่อขออนุมตั ิจดั จ้าง และขออนุ มตั ิงบประมาณดาเนิ นการปรับปรุ ง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง 3 คน เรี ยบร้ อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดขอบข่าย
งาน(TOR)
1.11.3 อยู่ระหว่างดาเนิ นการจัดทาเอกสารจัดซื้ อ จัดจ้าง โครงการลอยกระทงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
เพื่อให้แล้วเสร็ จก่อน 15 มีนาคม 2556
1.11.4 การสอบราคาจ้างเหมาซ่ อมแซมศูนย์ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย ได้หารื อนายดารงเกียรติ อิศรวิชิตชัย
กุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคาแนะนาว่าการประกาศเชิ ญชวนต้องผ่านระบบ e - GP
ก่อนดาเนิ นการ จึงได้จดั ทาประกาศเชิ ญชวนใหม่ท้ งั 2 ระบบ ทั้งในระบบของมหาวิทยาลัย และระบบ e - GP
27
– 13 มีนาคม 2556
กาหนดเปิ ดซองวันที่ 14 มีนาคม 2556
1.11.5 เอกสารจัดซื้ อจัดจ้างงานวันเด็ก ปี 2556 ได้รับความอนุ เคราะห์จากนายอัครวินท์ นิ ยมเดชา ช่วยพิมพ์
เอกสาร ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการแก้ไขลงเลขทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
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งานพัส ดุ ขอขอบคุ ณผูท้ ี่ ใ ห้ความช่ วยเหลื อให้คาแนะนา ให้ก าลัง ใจ ดัง นี้ นายอัค รวินท์ นิ ย มเดชา
นายวรทัด วัฒนชีวโนปกรณ์ นายหัสดินทร์ สอนปะละ นางสาวอุษณี ย ์ เล้าเจริ ญ และนางสุ ภาภรณ์ วงษ์ทน
1.11.6 งานโสตทัศนู ปกรณ์ ได้ติดตั้งระบบเครื่ องเสี ยง จอภาพ ให้แก่ ผูใ้ ช้ห้องเอกฉันท์ เป็ นระยะๆ ร่ วมกับ
นายจาระไน ไชยโยธา
1.12 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานการเงิน
นางสาวอุษณี ย ์ เล้าเจริ ญ รายงานดังนี้
1.12.1 สรุ ปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ปี 2556
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้รับงบประมาณรวมทุกหมวดจานวน 8,497,200 บาท จ่ายจริ ง 933,426
บาท (ร้อยละ 10.99) คงเหลือ 7,563,744 บาท (ร้อยละ89.01) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.12 (1) และ 1.12 (2)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.12.2 งบรายจ่ า ยอื่ น จ านวน 8 โครงการ ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ว 6 โครงการ รอเอกสารการเบิ ก จ่ า ย
1 โครงการและรอเอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ยอี ก 1 โครงการ รายละเอี ย ดตามเอกสารดัง แนบ 1.12(3)
และ 1.12 (4)
1.12.3 เปรี ยบเทียบเป้ าหมายการเบิกจ่าย รวมทุกงบ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้รับงบประมาณ 8,497,200
บาท รวมจ่ายจริ ง 933,426 บาท (ร้อยละ 10.99) เป้ าหมายการเบิก3,142,800 บาท (ร้อยละ 36.99) เบิกจ่ายน้อย
กว่าเป้ าหมาย 2,209,374 บาท (ร้อยละ 26.00) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 1.12(5) และ 1.12(6)
1.12.4 งบเงินอุดหนุนจานวน 940,000 บาท จานวน 4 โครงการ อยูร่ ะหว่างทาเอกสารการเบิกจ่าย 2 โครงการ
จะดาเนินการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 อีก 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.12 (7) และ 1.12 (8)
1.12.5 โครงการบริ การวิชาการหอจดหมายเหตุ ฯ มศว ดาเนิ นการ 6 กิ จกรรม งบประมาณ 835,500 บาท
ซึ่ ง มี ก ารจัดกิ จกรรมที่ 1 และกิ จกรรมที่ 2 ขณะนี้ อยู่ระหว่า งรอเอกสารการเบิ ก จ่ า ย ส่ วนกิ จกรรมที่ 3 – 6
จะดาเนินการตามแผนกิจกรรมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 1.12 (9)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.13

มาตรการประหยัดพลังงาน
นางสาวอุ ษ ณี ย ์ เล้ า เจริ ญ แจ้ง ว่ า ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556
ให้ ส่ วนราชการช่ วยกั น ประหยั ด พลั ง งานโดยปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศอย่ า งน้ อ ยวั น ละ 1 ชั่ ว โมง
ซึ่ งสถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะได้ด าเนิ น การตามมาตรการดัง กล่ า วอยู่ แ ล้ว โดยปิ ดเครื่ อ งปรั บ อากาศ
ในเวลา 12.00 – 13.00 น. ส่ วนในตอนเช้าจะเปิ ดเครื่ องปรั บอากาศหลังเวลา 8.30 น. และปิ ดเวลา 16.00 น.
ก่ อ นเวลาเลิ กงานครึ่ งชั่ ว โมง และในวั น ที่ ส ภาพอากาศไม่ ร้ อนมากขอความร่ วมมื อ บุ ค ลากร
เปิ ดเครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสม
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1.14

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณิ ชาภัทร จาวิสูตร รายงานว่า
1.14.1 ตามที่ ไ ด้เ ข้า รั บ ฟั ง การตรวจประเมิ น Pre – Assesment
5
พันธ์ 2556 คณะกรรมการได้ให้คาแนะนาและให้ปรับแนวทางการเขียนผลการดาเนิ นงาน
ทั้งนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และขอให้บุคลากรที่ดูแล บก.
เข้าร่ วมประชุมด้วย
1.14.2 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จดั ทาแผนการนาวาระเข้าที่ประชุม เสนอที่ประชุมได้ทราบแล้ว
นั้น ในการนี้ ได้สรุ ป ผลการนาวาระเข้า ที่ ประชุ ม ในไตรมาสที่ 1 ตั้ง แต่เดื อนพฤศจิ ก ายน – ธันวาคม 2555
เรี ยบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ หารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง
วาระที่ 3
-

เรื่องสื บเนื่อง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
นางสาวณิชาภัทร จาวิสูตร รายงานสรุ ปผลโครงการ ดังนี้
4.1.1
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 22 มกราคม 2556
4.1.2
โครงการจัดทาตัวชี้ วดั (KPI) และคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) วันที่ 28
มกราคม 2556
4.1.3
โครงการการจัดการความรู้ :
14
2556
ผลการจัดโครงการ บรรลุเป้ าหมายทั้ง 3 โครงการ
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4.1.4
นายจาระไน ไชยโยธา รายงานสรุ ปผลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ การ “การพัฒนา
บุคลิ กภาพของบุคลากร และมาตรการป้ องกันอัคคีภยั และรักษาความปลอดภัย อาคารประสานมิตร” พุทธศักราช
2556 วันที่ 24 – 25 มกราคม 2556
4.1.5
นายสุ รชัย ทุหมัด รายงานสรุ ปผลโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านทานุบารุ งวัฒนธรรม
และศิลปะ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน (RAP 12 ) วันที่ 27 ธันวาคม 2555 และ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 5 โครงการ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ4.1.6
นายยุคลวัชร์ ภักดีจกั ริ วฒ
ุ ์ ิ รายงานสรุ ปผลโครงการปฎิบตั ิตนตามแนวพุทธ เพื่อยกระดับ
คุณภาพสังคมที่ยงั่ ยืน ระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ4.1.7
ผลการประเมินความพึงใจของผูร้ ับบริ การพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ประจาปี การศึกษา
2555 (มิถุนายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556) ผลประเมินความพึงพอใจ 92.05 (4.60)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

โครงการข้อ 4.1.1 โครงการนี้ เป็ นการส่ งเสริ มให้บุ คลากรทุ กคน มี ส่ วนร่ วมในงานประกันคุ ณภาพการศึ กษา
และเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ฯ ในภาพรวม
โครงการข้อ 4.1.2 หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ ควรหาข้อมูลภาระงานของตาแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม โดยให้บุคลากร
เก่าให้คาแนะนา
4.2 การประเมินตนเองต่ อการปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการประจาคณะ
ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เสนอที่ประชุ มพิจารณาแบบประเมินตนเองต่อการ
ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะรายละเอียดตามเอกสารดังแนบวาระที่ 4.2 (1)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คะแนนประเมินระดับคุณภาพการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาคณะรายละเอียดตามเอกสารดังแนบวาระที่ 4.2 (2)
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบทั้งนี้ ขอให้งานประกันคุ ณภาพการศึ กษา นาเข้าเป็ นเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 7 ต่อไป
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4.3

ทุนพัฒนาบุคลากร
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร รายงานว่า ตามที่ สถาบัน ฯ ได้จดั สรรเงิ นรายได้ปีงบประมาณ
2556 แผนงานอนุ รักษ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิ ต :
ทานุ ศิลปวัฒนธรรม
งบเงิ นอุ ด หนุ นพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นวิ ช าการ เป็ นจ านวนเงิ น 50,000 บาท ในการนี้
นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร เจ้าหน้าที่ บริ หารงานทัว่ ไป ประสงค์จะขอเข้ารั บ การอบรมหลักสู ตร
“การเขี ย นหนัง สื อราชการและการจดบันทึ ก รายงานการประชุ ม ” รุ่ น ที่ 2 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2556
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่าย 5,800 บาท
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ อนุมตั ิให้นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร เข้ารับการ
อบรมโดยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบของราชการ
4.4

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี พ.ศ. 2556
นางจันทิ รา จิ ตวีระ รายงานว่า กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสื อลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ขอให้หน่ วยงานส่ งรายชื่ อข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทประจาจ้างด้วยเงิ น
งบประมาณแผ่น ดิ น ) โดยผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน เพื่ อ ขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ฯ ประจ าปี 2556 นั้น ในการนี้ สถาบันฯ มี พ นัก งานมหาวิทยาลัย ซึ่ งมี คุณสมบัติ
(ทางานเกิน 5 ปี ) ที่สามารถขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ฯได้ จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายจาระไน ไชยโยธา ตาแหน่งภัณฑารักษ์ บรรจุครั้งแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
2. นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป บรรจุครั้งแรก วันที่ 19 ธันวาคม
2548
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ นชอบ และขอให้ ง านบุ ค คลด าเนิ นการจั ด ท าหนั ง สื อ
เสนอให้ผอู ้ านวยการลงนาม เพื่อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
4.5

โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้ านคุณธรรมและการอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่ นิสิต :
นางสาวณัฐนันท์ บัวงาม รายงานว่า ตามที่ สถาบัน ฯ ได้จดั โครงการปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้า น

คุณธรรรมและการอนุ รักษ์ สื บสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่นิสิต :

“เรี ยนรู้ภูมิปัญญา

ไทย สานสายใยวัฒนธรรม เสริ มสร้างภาวะผูน้ า ดื่มด่าประวัติศาสตร์ สากล” เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555
นั้น พบว่าโครงการมีประโยชน์และให้ความรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างศักยภาพในการเป็ นผูน้ า
ให้แก่นิสิต สถาบัน ฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ในการพัฒนานิ สิต และช่วยส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ
ศิลปะหากจัดโครงการอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี นี้ จึงกาหนดจัดโครงการฯ “เรี ยนรู ้ วฒั นธรรมแดนดิ นถิ่ นอีสาน
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ตามตานานเล่าขานแหล่งอารยธรรมโบราณ สื บสานงานภูมิปัญญาไทย” ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2556 พร้อมทั้ง
นาปัญหาจากครั้งที่แล้วมาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็น
- นิสิตแต่งกายไม่สุภาพ
- เวลาสาหรับกิจกรรมแต่ละสถานที่ไม่เพียงพอ
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและขอให้กาชับให้นิสิตแต่งกายให้สุภาพและถูกกาลเทศะพร้อม

แจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ ส่ วนการจัดกิจกรรมให้จดั กิจกรรมในแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใกล้เคียง
กัน เพื่อสะดวกในการเดินทางและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนในเวลาที่กาหนด
เลิกประชุม เวลา 12 . 15 น.

...............................................................
(นางจันทิรา จิตวีระ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ชานาญการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

...................................................................
(นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์)
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

..............................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จนั ทร์ )
ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

