รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ครั้งที่ 8 /2555
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555
ณ ห้ องเสวนา ชั้น 3 อาคารประสานมิตร
...........................................
ผู้มาประชุ ม
1. อาจารย์นพดล
2. อาจารย์ปรารถนา
3. อาจารย์ปิยวดี
4. นางสาวอัมพวัลย์
5. นางจันทิรา
6. นางสาวมาลัยพร
7. นายสุ รชัย
8. นางสาวพัทธนันท์
9. นางสาวกานต์รวี

อินทร์ จนั ทร์
คงสาราญ
มากพา
วิศวธีรานนท์
จิตวีระ
เทวะประสิ ทธิ์ พร
ทุหมัด
คามุงคุณ
ชมเชย

ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการสานักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานบริ หารพิพิธภัณฑ์และบริ การ...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานหอจดหมายเหตุ...ปฏิบตั ิหน้าที่
หัวหน้างานวิจยั และพัฒนา...ปฏิบตั ิหน้าที่

ผู้ไม่ มาประชุ ม (ลาประชุ ม / มีราชการอืน่ )
1. นายวิวฑั ฒน์
สมตน
2. นางสาวจารุ ณี
คงเมือง
3. นายสมภพ
จันเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักวิชาการศึกษา
พนักงานสถานที่

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายจาระไน
2. นายอัครวินท์
3. นางสาวธนัญญา
4. นายสหภัส
5. นายยุคลวัชร์
6. นางสาวจิตภาพร

ภัณฑารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร

ไชยโยธา
นิยมเดชา
กลมเกลียว
อินทรี ย ์
ภักดีจกั ริ วุฒ์ ิ
เกษประดิษฐ์
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เริ่มประชุ มเวลา 11.05 น.
วาระที่ 1
1.1

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

1.1.1 แผนปฏิบตั ิการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะ จะจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารขึ้ นใหม่
รวมทั้งบก.13 และ บก.16 ที่สถาบันฯ ดูแล ซึ่ งจะได้พิจารณาดาเนิ นการในช่ วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้น
ในปี นี้ แผนของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงการที่ต้ งั ไว้ 10 โครงการ ลดเหลือ 4 – 5 โครงการ จะทาให้
ดาเนิ นการบรรลุ ตามแผนของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งจะร่ วมกันพิจารณาจัดทาตัวชี้ วดั ของสถาบันฯ
ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะใช้ตวั ชี้ วดั นั้นในเรื่ องทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรจะดาเนินการให้เสร็ จภายในเดือน
ตุลาคม 2555 และขอให้นายสุ รชัย ทุหมัด เป็ นผูป้ ระสานงาน
1.1.2 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2556
ในปี งบประมาณ 2556 สถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะ ได้ รั บ งบประมาณ 8,497,200 บาท
เพิม่ จากปี ที่ผา่ นมาค่อนข้างมาก โดยเป็ นงบประมาณปรับปรุ งนิทรรศการหอจดหมายเหตุ มศว 4,000,000 บาท
และปรับปรุ งสถานที่ห้องปฐมบริ บท อาคารประสานมิตร 500,000 บาท ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าจะสามารถ
ดาเนิ นโครงการทั้ง 2 โครงการ ในคราวเดี ย วกันได้หรื อไม่ และควรเร่ ง ด าเนิ นการเนื่ องจากต้อ งใช้เวลา
E – Auction

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะปิ ดให้บริ การหอเกี ยรติยศ และหอจดหมายเหตุระยะหนึ่ ง ส่ วนเนื้ อหา

ที่จะจัดทาขึ้นใหม่ ขอมอบให้นายจาระไน ไชยโยธา และนายยุคคลวัชร์ ภักดีจกั ริ วฒ
ุ ์ ิ เป็ นผูป้ ระสานงาน
สาหรั บ งบประมาณครุ ภ ณ
ั ฑ์ที่ ไ ด้ รั บ จานวน 3 รายการ ขอให้ผู ร้ ั บ ผิด ชอบเตรี ย มดาเนิ น การ
ตั้ง แต่ ต้นปี งบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเข้มงวดในการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส
ส่ ว นงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้รั บ จ านวน 4 โครงการ(โครงการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นคุ ณ ธรรม
และการอนุ รักษ์ สื บสานวัฒ นธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม
ดื่มด่าวิถีไทย ร่ วมใจผสานชุ มชน โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรี นคริ นทรถิ่นวัฒนธรรม และโครงการ
ปฏิบตั ิตนตามแนวพุทธเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยงั่ ยืน) มีโครงการที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการ คือ วันลอยกระทงฯ
(28 พ.ย. 55) โดยทาให้เชื่ อมโยงกับชุ มชนริ มคลองแสนแสบ (โครงการชุ มชนริ มคลองแสนแสบ ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ) นอกจากนั้น ในช่ วงเวลาดัง กล่ า ว มหาวิท ยาลัย จะเป็ นเจ้า ภาพจัดงานดนตรี ไ ทย
อุ ดมศึ กษา ครั้ งที่ 39 (28 - 30 พ.ย.55) จะมีนิสิต นักดนตรี จากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศมารวมกันที่ มศว
ซึ่ งจะต้อ งประสานงานกับ กองกิ จ การนิ สิ ต อี ก ครั้ ง และขอมอบหมายให้ ร องผู ้อ านวยการฝ่ ายบริ หาร
พิจารณารายละเอียดการดาเนินการต่อไป
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1.1.3 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2555
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในปี 2555 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทา
หนังสื อที่ระลึก ซึ่ งจะส่ งเนื้อหาให้โรงพิมพ์ได้ในปลายเดือนนี้
นอกจากนั้น ตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการอ านวยการและดาเนิ นการฯ ผูอ้ านวยการกองกลาง
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ สถาบันฯ จะเข้าไปช่ วยในบางส่ วนเช่ น การประชุ ม โดยจะประชุ ม ครั้ งแรก
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555
1.1.4 การอัพโหลดข้อมูลของ บก. เข้าระบบ
จากการประชุ ม ศู น ย์บ ริ การวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ทราบว่ า ทั้ง บก.13 และ บก.16 ยัง ไม่ มี ข ้อ มู ล
เข้าอยู่ในระบบ จึงขอให้ผูเ้ กี่ ยวข้องสรุ ปโครงการ และนาเข้าหารื อในที่ประชุ ม ขอมอบให้รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั ช่วยดูแลทั้ง 2 บก.
ในการนี้ นายอัครวินท์ นิ ยมเดชา ชี้ แจ้งว่า ไม่สามารถดาเนิ นการอัพโหลดข้อมูลได้ เนื่ องจากระบบ
ฐานข้อ มู ล ในการฝากข้อ มู ล มี ปั ญ หา และอัพ โหลดข้อ มู ล ขึ้ น เว็บ ไซต์ ไ ม่ ไ ด้ ขณะนี้ ส านัก คอมพิ ว เตอร์
กาลังดาเนินการแก้ไข รวมทั้งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริ การวิชาการแก่ชุมชน เพื่อดาเนินการอัพโหลดให้
ผูอ้ านวยการ ขอให้ จดั ท าหนัง สื อ ชี้ แ จงเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร รวมทั้ง หากโครงการใดท าหนัง สื อ
เรี ยนอธิ การบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้ หอประชุม เมื่อต้องทาหนังสื อประสานงานไปยังสานักสื่ อฯ
และศู น ย์พ ฒ
ั นาสภาพกายภาพฯ ขอให้ มี ข ้อ ความว่า ผ่า นความเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี แ ล้ว โดยขอให้
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยกากับดูแล
1.2

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากรองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

1.2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2556
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร รายงานงบประมาณรายจ่า ยจากเงิ นรายได้เพิ่ม เติ ม จากที่ ผูอ้ านวยการ
รายงานไปแล้วดังนี้ สถาบันฯ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 8,497,200 บาท แบ่งเป็ น
1. ครุ ภณั ฑ์ ได้รับงบประมาณ 208,000 บาท
ขอให้นางจันทิ รา จิ ตวีระ ประสานงานให้นายวิวฒั ฑน์ สมตน เร่ ง ดาเนิ นการจัดซื้ อให้แล้วเสร็ จ
โดยคอมพิวเตอร์ ที่จดั ซื้ อนั้น ส่ วนหนึ่งจะทดแทนเครื่ องเก่า และจะใช้ในห้องปฐมบริ บทตามความเหมาะสม
2. ปรับปรุ งสถานที่ 4,500,000 บาท กาลังจะเริ่ มดาเนินการ
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3. งบเงิ นอุดหนุ น 930,000 บาท ซึ่ งในปี นี้ เพิ่มเติ ม ในส่ วนของทุ นพัฒนาบุ ค ลากรสายสนับสนุ น
วิช าการ 50,000 บาท ดัง นั้น บุ ค ลากรคนใดต้องการพัฒนาในส่ วนใด ขอให้แจ้ง ความจานง
ผ่านรองผูอ้ านวยการตามสายงาน และให้นางสาวมาลัยพร เทวะประสิ ทธิ์ พร จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
4. โครงการต่างๆ ได้รับงบประมาณ 8 โครงการ จานวน 930,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไร ให้ทนั สมัย ครั้งที่ 2 จานวน 100,000 บาท รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั รับผิดชอบ
2. โครงการจัดท าวารสาร จานวน 150,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั
รับผิดชอบ
3. โครงการอบรม จานวน 100,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั รับผิดชอบ
4. โครงการจัดทาแผน จานวน 100,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารรับผิดชอบ
5. โครงการประกัน จานวน 30,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารรับผิดชอบ
6. โครงการเนื่ องในวันสาคัญ จานวน 200,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั
รับผิดชอบและนายจาระไน ไชยโยธา รับผิดชอบ
7. โครงการทบทวนแผน จ านวน 50,000 บาท ผู้อ านวยการและนายสุ ร ชัย ทุ ห มัด
รับผิดชอบ
8. โครงการอบรมสัมมนา จานวน 200,000 บาท รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร รับผิดชอบ
ซึ่ ง จะจัดทาแผนดาเนิ นการเป็ นระยะๆ และในการประชุ ม ครั้ งต่ อไป จะสรุ ป ผลโครงการเกี่ ย วกับ
ระยะเวลาการดาเนินงาน ผูร้ ับผิดชอบและงบประมาณของโครงการ
1.2.2 โครงการจัดทาแผนสร้างเครื อข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2554
ตามที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้จดั โครงการจัดทาแผนสร้ างเครื อข่ายกิ จกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย ประจ าปี การศึ ก ษา 2554 เมื่ อ วัน ที่ 16 -19 สิ ง หาคม 2555
ผลการดาเนินงานเป็ นที่น่าพึงพอใจ ส่ วนของผลการดาเนิ นงานจะให้นางสาวจารุ ณี คงเมือง แจ้งให้ทราบใน
วาระพิจารณาต่อไป
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1.3

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากรองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการและวิจัย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั รายงานดังนี้

1.
ได้เข้า ร่ วมประชุ ม มาตรฐานวารสารวิชาการ TCI เมื่อเดื อนที่ แล้ว โดยจะต้องปรับเกณฑ์วารสาร
ของสถาบันฯ ให้เข้ากับมาตรฐานของวารสาร ซึ่ งตั้งเป้ าไว้ที่วารสารวิชาการกลุ่ม 1 คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน
เดือนนี้ ทุกอย่างของวารสารจะต้องผ่านระบบ ON-Line
2.
จากการประกันคุ ณภาพการศึกษา ในเรื่ องการสร้างมาตรฐานรางวัลของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ก าลัง จะส าเร็ จการศึ ก ษา จึ ง จะดาเนิ นการเป็ นโครงการของสถาบันฯ คื อการสร้ า ง
มาตรฐานรางวัลด้านศิลปะการแสดง
3.
รายวิชาภูมิปัญญาไทย ผูอ้ านวยการได้ให้นโยบายที่จะทาให้สถาบันฯ เป็ นส่ วนหลักในการเข้าไปช่วย
ดูแลรายวิชาดังกล่าว (FAS 107) ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บุคลากรของสถาบันฯ ได้ไปช่วยดาเนิ นการ
ได้ผลตอบรับที่ดี มีนิสิตไม่มาเพียง 40 คน จากจานวน 300 คน ในภาคเรี ยนต่อไป จะได้พิจารณาวางแผนได้
และจะหารื อนายสุ รชัย ทุหมัด ในเรื่ ององค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาไทยที่จะให้บริ การแก่นิสิต
1.4

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากรองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย

1.4.1 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย รายงานว่า ในปี นี้ ศูนย์ศิลปกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ได้รับงบประมาณ 2,000,000 บาท หักเข้าส่ วนกลาง 10% คงเหลือ 1,800,000 บาทมีโครงการ
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.
โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ: ธรรมมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.55 – 22 มี.ค. 56 ที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2.
โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ:กวีรูปธรรม จิตรกรรม ดาเนิ นการระหว่าง
เดือน ก.พ. – มิ.ย.56 ที่ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 (ทั้ง 2 ห้อง) อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
3.
โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ:ป่ า ท้องฟ้ า ภูเขา ดาเนิ นการระหว่างเดือน
มิ.ย. – พ.ย.56 สาหรับนิทรรศการตามข้อ 1 ซึ่งจัดที่องครักษ์ จะย้ายมาจัดที่ศูนย์ศิลปกรรมฯในราวเดือน ก.ย. 56
ทั้งนี้ได้วางแผนการดาเนินงานแล้ว ทั้งการจัดทาสู จิบตั ร และปรับปรุ งพื้นที่หลัก เช่น ห้องรับรองชั้น 4
ห้อ งเก็ บ ของชั้น 2 รวมทั้ง การจัด ท าป้ ายที่ ผูอ้ านวยการได้ใ ห้แ นวคิ ด ไว้ และจะออกแบบป้ ายเพื่ อ สื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การเข้าใจ โดยคานึงถึงงบประมาณและวัสดุการจัดทา
การจัดทานิ ทรรศการดังกล่ าว ในส่ วนของศิ ลปิ นภายนอก จะเป็ นศิ ลปิ นระดับชาติ ซึ่ งจะได้จดั ทา
หนังสื อเชิญจากอธิ การบดี (โดยผูอ้ านวยการลงนาม) ส่ วนศิลปิ นภายใน ขอความอนุ เคราะห์ผอู ้ านวยการ และ
ประธานศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เขียนสารเพื่อลงสู จิบตั ร
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1.4.2 การขอใช้สถานที่
ในการขอใช้สถานที่ ศูนย์ดนตรี และศิลปะการแสดง สาหรับหน่วยงานภายนอกไม่มีปัญหา สามารถ
ดาเนิ น เก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยทุ ก ส่ วนให้ม หาวิ ท ยาลัย และเป็ นไปตามระบบ ส่ ว นหน่ วยงานภายในไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขอเสนอให้ที่ประชุ มร่ วมกันพิจารณา ซึ่ งที่ได้ตกลงไว้แล้วว่าถ้าไม่มี MOU สามารถจะลดได้10 –
20 % แต่หน่วยงานภายในจะร่ วมมือกันอย่างไร เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสถานที่ตามหลักเกณฑ์อยูแ่ ล้วจะยืนยัน
หรื อไม่ว่าในส่ วนของโครงการภายในการยกเว้นต้องได้รับการพิจารณาจากอธิ การบดี เท่า นั้น หรื อจะมอบ
อานาจให้ผอู ้ านวยการพิจารณาเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอ้ งหารื อกัน
ผูอ้ านวยการเห็ นว่าอธิ การบดีมีความเป็ นห่ วงในเรื่ องการนาเงินเข้ากองทุน และควรจะหารื อในเรื่ องนี้
อีกครั้ง แม้จะเป็ นเงินของมหาวิทยาลัย แต่การที่หน่ วยงานภายนอกเข้ามาใช้ และดาเนิ นการในเรื่ องของ การ
บริ จาคซึ่ งไม่ถูกหลักการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กองคลัง และฝ่ ายจัดการทรัพย์สินควรพิจารณาร่ วมกัน
ในการดาเนินการอย่างไร และขอให้เร่ งให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว ส่ วนเรื่ องหน่วยงานภายในยังมีปัญหาว่ากองคลังจะ
ดาเนินการอย่างไร นอกจากนั้นต้องให้ทุกหน่วยงานรับทราบข้อมูลที่ชดั เจนว่า เงินดังกล่าวส่ งให้มหาวิทยาลัย
ในส่ วนใด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และมิได้นาเงิ นเข้าสถาบันฯ แต่อย่างใด ส่ วนนโยบายการใช้พ้ืนที่จะต้อง
หารื อว่าจะดาเนินการอย่างไร เช่น โครงการสาคัญๆ ของมหาวิทยาลัย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย เห็นว่าขอให้ดาเนิ นการตามเดิ มไปพลาง
ก่อน เว้นแต่จะมีคาสั่ง/ประกาศ ให้เปลี่ยนแปลง
1.4.3 การให้บริ การของสานักสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา
การให้บริ การของสานักสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา ในกรณี ที่มีบุคคลมาขอใช้บริ การหอศิลป์ g 23
และศูนย์ดนตรี และศิลปะการแสดงอโศกมนตรี นั้น ดาเนินการดังนี้
1. กรณี หน่วยงานภายใน ให้หน่วยงานนั้น ทาหนังสื อส่ งไปยังสานักสื่ อฯ โดยตรง
2. กรณี หน่ วยงานภายนอก ให้ หน่ วยงานภายนอกประสานงานเรื่ องค่ า ใช้จ่า ยกับ ส านัก สื่ อ ฯ
และชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสานักสื่ อโดยตรง
3. กรณี หน่ วยงานภายนอกที่ อธิ การบดี ยกเว้นค่ าใช้จ่า ยสถานที่ ต่างๆ ฝ่ ายศู นย์ศิ ลปกรรมแห่ ง
ประเทศไทย จะดาเนินการจัดทาบันทึกไปยังสานักสื่ อฯ
1.5

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากผู้ปฏิบัติหน้ าทีผ่ ้ อู านวยการสานักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

นางจันทิ รา จิ ตวีระ ปฏิ บ ตั ิหน้าที่ผูอ้ านวยการส านัก งานสถาบันฯ รายงานการรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังนี้
1.
ตาแหน่ งภัณฑารั กษ์ ตามที่ นางสาวสุ ธิดา บุณยาดิ ศยั
ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 1
กันยายน 2555 และได้ประกาศผลการคัดเลือกลาดับ สารองอีก 2 คน จึงได้หารื อรองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
และทาหนังสื อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ ขอเรี ยกสารองอันดับที่ 1 นางสาวสโรชา เมฆอรุ ณ มารายงานตัว ระหว่าง
วันที่ 12 – 20 กันยายน 2555 และเริ่ มปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
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2.
ตาแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตามที่นางสาวพัทธนันท์ คามุงคุณ ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2555 งานบุคคลได้ประสานงานกองการเจ้าหน้าที่ในการเปิ ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
ระหว่างวันที่ 10 -21 กันยายน 2555
3.
ตาแหน่งนักบริ หารงานศิลปกรรม ได้มีการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (มีผสู้ มัคร 6
คน มาสอบ 2 คน) ผลปรากฏว่า นางสาวณัฐนันท์ บัวงาม เป็ นผูผ้ ่า นการคัดเลื อก งานบุ คคลได้แจ้งผลฯ
ไปให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเรี ยกผูผ้ า่ นการคัดเลือก มารายงานตัวระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2555 และเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
1.6

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานวิจัยและพัฒนา
นางสาวกานต์รวี ชมเชย ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานงานวิจยั และพัฒนา รายงานดังนี้

1.6.1 งานด้านวารสารวิชาการ
1.

วารสารปี ที่ 13 ฉบับที่ 2(26) มกราคม-มิถุนายน 2555

-พิ ม พ์เ ป็ นเล่ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ว ทางกองจัด การวารสารช่ ว ยกัน ด าเนิ น การจัด ส่ ง ให้ แ ก่ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
บรรณาธิ การประจาวารสาร เจ้าของบทความ และเผยแพร่ ในยังหน่วยงานต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว
-ได้ดาเนิ นการนาไฟล์ pdf วารสารฉบับดังกล่ าว เผยแพร่ ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ OJS
ของ มศว และฐานข้อมูล ThaiJO ของ TCI เรี ยบร้อยแล้ว
-ได้ด าเนิ น การประชาสั ม พัน ธ์ เ ชิ ญ ชวนผู ้ส นใจเข้า ไปอ่ า นวารสารสถาบัน ฯฉบับ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สถาบันฯและ facebook
2.
วารสารปี ที่ 14 ฉบับที่ 1(27) กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้
ประสานไปยังผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อให้ส่งผลประเมินกลับมาภายในสัปดาห์หน้าแล้ว ส่ วนบทความที่ผลการประเมิน
ส่ งกลับมาครบ 2 ท่าน ก็ได้แจ้งผลการประเมินยังเจ้าของบทความเบื้องต้นแล้ว อยูร่ ะหว่างการส่ งเอกสารให้
เจ้าของบทความดาเนินการปรับแก้
3.
วารสารปี ที่ 14 ฉบับที่ 2(28) มกราคม-มิถุนายน 2556 อยูร่ ะหว่างเปิ ดรับบทความ ขณะนี้มีผสู ้ ่ งบทความ
มาจานวน 4 คน (บุคคลภายใน 1 คน ภายนอก 3 คน) และมีบุคคลภายในติดต่อมา อีก 1 คน
1.6.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพวารสารและการพัฒนาการดาเนินงานด้านวารสารของสถาบันฯ
1.

ได้รับมอบหมายจากรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั ให้เข้าร่ วมประชุ มหัวข้อ การประชุ มเพื่อสร้าง

เครื อข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้ งที่ 7 จัดโดย TCI เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์
ทาให้ทราบแนวทางในการพัฒนาวารสาร ที่ สาคัญคื อการพัฒนาขั้นตอนการส่ งบทความ การ peer review
และแจ้ ง สถานะบทความผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ง จากนั้ นได้ รั บ มอบจาก
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รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการฯให้เข้าอบรมในหัวข้อ การใช้ระบบฐานข้อมูล OJS ของ มศว ในการรับบทความ
และดาเนิ นขั้นตอนการ peer review ผ่านระบบ OJS โดยมีวิทยากรจากสานักหอสมุดกลางเป็ นผูใ้ ห้ความรู้
หลังการอบรม ก็ได้นาความรู ้ที่ได้มาพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ ของสถาบันฯ และในวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน
2555 จะเริ่ ม จัดท าคู่ มื อการใช้ระบบส าหรั บ ผูส้ ่ ง บทความ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และบรรณาธิ ก าร โดยได้รับ ความ
อนุเคราะห์ให้ความรู ้เพิ่มเติมจากวิทยากรของสานักหอสมุดกลาง
1.6.3 งานด้านการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ
ตามที่สถาบันฯได้ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และหน่ ว ยงานภายนอก คื อ มหาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี
จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The Asian Conference on arts and Cultures เมื่อเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมา
จะมี ก ารจัด ประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ครั้ งในปี 2556 และรั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ช่ น เดิ ม คื อ เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุ การ สาหรับการประชุมเตรี ยมงาม ได้ดาเนินการประสานงาน และจัดทารายงานการประชุมเตรี ยม
งานครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
1.6.4 งานด้านการวิจยั
โครงการวิ จ ัย ของสถาบัน ฯปี 2556 หั ว ข้อ การส ารวจการจัด กิ จ กรรมและการให้ บ ริ การพื้ น ที่
ทางวัฒนธรรมด้านทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ประสาน
กับงานการเงิ น ส่ งเรื่ องขอเบิกจ่ายทุนวิจยั งวดที่ 1 จานวน 80,000 บาทเรี ยบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์
1.7

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานพิพธิ ภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย
นายสุ รชัย ทุหมัด ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานบริ หารพิพิธภัณฑ์และบริ การ รายงานดังนี้
1.7.1 สภาพกายภาพอาคารเรื อนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
อยูร่ ะหว่างสารวจความเสี ยหายของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทหลอดไฟ เพื่อแจ้งศูนย์พฒั นา
สภาพกายภาพฯพิจารณาดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไป
1.7.2 จานวนผูม้ าใช้บริ การพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรื อนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
- เดือนกรกฎาคม 2555
จานวนผูเ้ ข้า ชมเพื่ อท ากิ จกรรมและเข้า ชมนิ ท รรศการ จานวน 524 คน(จากใบเซ็ นชื่ อ ) เป็ นนิ สิ ต
จานวน 290 คน และเป็ นบุคคลภายนอก 34 คน ทั้งนี้ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย
จานวน 200 คน
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ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งจัด ท าแบบสอบถามประเมิ น ความพึ ง พอใจผู ้ใ ช้ บ ริ การเพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งการให้บริ การ
- เดือนสิ งหาคม 2555
จานวนผูเ้ ข้า ชมเพื่ อท ากิ จกรรมและเข้า ชมนิ ท รรศการ จ านวน 360 คน(จากใบเซ็ นชื่ อ )เป็ นนิ สิ ต
จานวน 356 คน และเป็ นบุคคลภายนอก 4 คน โดย
ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 นิสิตรายวิชาภาษาไทย มาชมพิพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพนิ่ ง ถ่ายวีดิทศั น์ และข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อไปจัดทารายงานในรายวิชา
ในวัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2555 นิ สิ ต รายวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ มาชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ถ่ า ยภาพ
ถ่ายวีดิทศั น์ และข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปจัดทารายงานในรายวิชา
ทั้งนี้ ในการเปิ ดให้บริ การจะเปิ ดให้ชมนิ ทรรศการและใช้พ้ืนที่ ที่ช้ นั 1 ห้องกระจก และสถาปั ตยกรรม
เรื อนไทยทั้ง 2 ชั้น รวมถึงบริ เวณโดยรอบอาคาร โดยในหอนิ ทรรศการชั้น 2 จะเปิ ดให้ชมเฉพาะกรณี ทาเรื่ อง
เข้าชมเป็ นหมู่คณะหรื อพิจารณาเป็ นกรณี ไป
1.7.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทาความสะอาดอาคาร มศว องครักษ์(คตสอ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการตรวจการจ้างทาความสะอาดอาคาร มศว อาเภอองครักษ์
เชิ ญเข้าร่ วมประชุ มชี้ แจงหน้าที่การทางานของคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการในปี งบประมาณ 2556
และจะดาเนินการทาเป็ นคาสั่งมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการนี้ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั ขอหารื อว่า ตามโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไร ให้ทนั สมัย
นั้น ในส่ วนของสถาบันฯ จะพิ จารณาแต่ ง ผ้า ไทยในวันใด ที่ ป ระชุ ม พิ จารณา ให้แ ต่ ง ผ้า ไทยในวันจันทร์
โดยเริ่ มในเดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี
1.8

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานสารสนเทศและประชาสั มพันธ์
นางสาวมาลัย พร เทวะประสิ ท ธิ์ พร ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ หัว หน้ า งานสารสนเทศและประชาสั ม พัน ธ์

รายงานดังนี้
งานที่ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว
1.

ประสานงานขอสารจากเจ้าอาวาสวัดมณี บรรพต ผูว้ ่าราชการจังหวัดตาก และอธิ การบดี เพื่อส่ ง File

ให้ผอู้ านวยการสถาบันฯ และรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั
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2.

ได้รั บ ประวัติ ว ดั มณี บ รรพต ประวัติ จ ัง หวัด ตาก และภาพถ่ า ยเรี ย บร้ อ ยแล้ว ส่ ว นประวัติ วิท ยาลัย

โพธิ วิชชาลัย อยูร่ ะหว่างประสานงานกับนางสาวกฤษณา สังคริ โมกข์ และขณะนี้ คณบดีเดินทางไปราชการ
จ.ตาก
ในการนี้ ผูอ้ านวยการขอมอบหมายให้ทาหนังสื อขอสารจากรัฐมนตรี และเลขา สกอ. เกี่ยวกับงานดนตรี
ไทยอุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ง ประสานงานอาจารย์สุ ภคั ในการเขี ย นสาร โดยให้หาข้อ มู ล งานดนตรี ไ ทยจาก
Wed Site และขอสู จิบตั รปี ที่แล้วจาก อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็ นตัวอย่าง
3.
1.9

ร่ างหนังสื อขอรับการสนับสนุน การจัดงานวันเด็ก 2556 เรี ยบร้อยแล้ว
เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากหัวหน้ างานหอจดหมายเหตุ
นางสาวพัทธนันท์ คามุงคุณ ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานหอจดหมายเหตุ รายงานดังนี้

1.9.1 รายงานการควบคุมภายในด้านกิ จกรรมดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ส.ค. 2555
ปั ญ หาที่ พ บจะเป็ นฝุ่ นละออง ที่ มี ส่ วนในการท าลายเอกสาร ส่ ว นฟิ ล์ ม นั้น ยัง ขาดพื้ นที่ จ ัด เก็ บ ที่ ถู ก ต้อ ง
ทาให้ฟิมล์เริ่ มเสื่ อมสภาพและมีกลิ่น รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ –
1.9.2 รายงานสรุ ปแบบสารวจความพึ งพอใจโครงการหอจดหมายเหตุ (บก.13) ส่ วนที่ ยงั มิได้รายงานคื อ
การประเมินความพึงพอใจสื่ อสิ่ งพิมพ์ หอจดหมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ –
ในการจัดทาจุลสารหอจดหมายเหตุ ผูอ้ านวยการเห็นว่าควรมีการปรับรู ปเล่มให้น่าสนใจมากขึ้น
1.10 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานศู นย์ ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย
นางสาวธนัญญา กลมเกลียว รายงานดังนี้
1.10.1 รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจาปี 2556 งวดที่ 1 และงวดที่ 2
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.10.2 รายงานผลการติดตามโครงการ ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2556
เนื่ อ งจากศู น ย์บ ริ การวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ได้ แ จ้ ง ว่ า ขอให้ หั ก งบประมาณเข้า ส่ ว นกลาง 10 %
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการปรับแก้ไขแผนฯ งบประมาณปี 2556 และจะนารายงานในการประชุมครั้งต่อไป
1.10.3 รายงานการขอความอนุเคราะห์เข้าใช้พ้นื ที่ของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ประจาเดือน กันยายน
2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในการนี้ ผูจ้ ดั การแสดงละครกุหลาบสี เลือด ได้แสดงความจานงจะขอใช้บริ การพื้นที่อีกครั้งในปี หน้า
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นายอัครวินท์ นิยมเดชา รายงานดังนี้
1.10.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริ การวิชาการแก่ชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2555 ประจาเดือน
สิ งหาคม 2555 (บก16) ทั้งในส่ วนงบดาเนิ นงาน 30% และ 70 % ตามเอกสารดังแนบ และได้นาส่ งศูนย์บริ การ
วิชาการแก่ชุมชนเรี ยบร้อยแล้ว
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1.10.5 สรุ ปการใช้งานและค่าบริ การของศูนย์ดนตรี และการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุ ม) เดือนสิ งหาคม 2555
มีหน่วยงานขอใช้บริ การ 11 ครั้ง ได้รับค่าใช้สถานที่ จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จานวน 10,000 บาท ตามเอกสาร
ดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบทั้ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ขอให้ แจ้งหน่ วยงานที่ ข อใช้ พ้ื นที่ ติ ดต่ อรองผู ้อ านวยการฝ่ ายพัฒนาศู นย์ศิ ล ปกรรม
แห่งประเทศไทยโครงการเพื่อนาหารื อผูอ้ านวยการในแต่ละกรณี
ในการนี้ ผูอ้ านวยการ ขอให้บนั ทึกตัวเลขค่าใช้บริ การไว้ก่อน และจะได้ร่างหนังสื อ กับคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่ อสารสั งคม ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายกิ จการพิ เศษ และศู นย์พ ฒ
ั นาสภาพกายภาพฯ ในเรื่ องหลักเกณฑ์
ค่าบริ การตลอดจนการปิ ดปรับปรุ งพื้นที่บริ การของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
1.11 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากงานการเงิน
นางสาวอุษณี ย ์ เล้าเจริ ญ รายงานดังนี้
1.

ตามที่ ได้ทาหนังสื อ ที่ ศธ.0519.23/464 ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2555 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ ข ยายเวลาการส่ ง

เอกสารการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ปี พ.ศ.2555 โครงการเนื่ องในวันส าคัญต่ า งๆ โครงการราลึ ก
คุณูปการบูรพาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จานวนเงิน 10,000 บาท ภายในเดือน กันยายน 2555
นั้นได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายส่ งกองคลังเรี ยบร้อยแล้ว
2.

จัดทาใบกันเงิ นรายได้ เงิ นอุดหนุ นวิจยั โครงการ เรื่ อง การสารวจการจัดกิ จกรรมและการให้บริ การ

พื้ นที่ ท างวัฒนธรรมด้า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรมของหน่ วยงานภายใน มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิโรฒ

12

งบประมาณเงินรายได้ หมวดรายจ่าย งบเงินอุดหนุ น งวดที่ 2 20,000 บาท ซึ่ งจะดาเนิ นการเบิกจ่ายภายใน
เดือน กรกฎาคม 2556
3.

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับอนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงิ นรายได้ประจาปี 2555 จานวนเงิน

1,800,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบสรุ ปการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท
ใช้ไป 1,548,133.49 บาท คงเหลือ 251,866.51 บาท
4.
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติมประจาปี 2555 ดังนี้
จานวนเงิน 1,068,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบสรุ ป การใช้เงิ น งบประมาณเงิ น รายได้เ พิ่ ม เติ ม ประจ าปี งบประมาณ 2555 ได้รับ เงิ น งบประมาณ
1,068,000 บาท ใช้ไป 1,030,743.39 บาท คงเหลือ 37,256.71 บาท
5.
ตามที่ โครงการบริ ก ารวิชาการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ( บก13)ได้รับเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยงบประมาณ 2555 จ านวนเงิ น 333,300 บาท ขอรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ น
สิ งหาคม – กันยายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ6.
ตามที่ โครงการบริ ก ารวิชาการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ( บก13)ได้รับเงิ น
งบประมาณรายจ่า ยงบประมาณ 2555 ระยะที่ 2 จานวนเงิ น 626,700 บาท ขอรายงานการใช้จ่ายเงิ นเดื อน
สิ งหาคม – กันยายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ7.
กองแผนงาน ได้มีหนังสื อแจ้งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เรื่ องได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้รับเงินงบประมาณทั้งสิ้ น 8,497,200 บาทโดยแยกเป็ น
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

928,300 บาท งบดาเนินงาน
4,708,000 บาท งบเงินอุดหนุน
930,000 บาท

1,000,000 บาท
930,900 บาท
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1.12

โครงการเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ

พระบรมราชินีนาถ
นายจาระไน ไชยโยธา รายงานว่ า ตามที่ ส ถาบัน วัฒ นธรรมและศิ ล ปะ ได้ จ ัด โครงการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ และพิ ธี ถ วายพระพรเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจ้า สิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555 ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93.40
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในการนี้ ขอขอบคุ ณบุ ค ลากรทุ กคนที่ ร่วมโครงการวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่
14 กันยายน 2555
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สถาบันวัฒ นธรรมและศิ ล ปะ ครั้ งที่ 7 /2555
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิ งหาคม 2555
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติรับรองโดยมี ขอ้ แก้ไขดังนี้ หน้า 8 วาระที่ 4.1 ตัดข้อความ ซึ่ งมีสูจิบตั ร
ของแต่ละครั้งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ออก
วาระที่ 3
-

เรื่องสื บเนื่อง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย
นายสุ รชัย ทุหมัด เสนอแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับ บก.16
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ แต่ขอให้ปรับแก้ตามที่ผอู้ านวยการให้คาแนะนาในการ
จัดทาเป็ น Action Plan ในแต่ละไตรมาส
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4.2

การประชุ มคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา
นายสุ ร ชัย ทุ ห มัด รายงานว่า ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม สภาวัฒ นธรรม
เขตวัฒ นา ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งแผนการจดแจ้ง และการด าเนิ น การให้ไ ด้ม าซึ่ งคณะกรรมการสภา
วัฒ นธรรม แต่ ล ะระดับ และให้ ไ ปยื่ น ที่ ส ภาวัฒ นธรรม เขตวัฒ นา โดยมี ต ัว แทน จ านวน 2 คนขึ้ น ไป
กรณี ที่ยนื่ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2555 ไปที่เขตวัฒนา หากยืน่ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2555 ไปที่กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้เสนอชื่อบุคลากรของสถาบันฯ เป็ นสมาชิก และมอบให้
นายสุ รชัย ทุหมัด จัดทาเอกสารและประสานงานการจดแจ้ง
4.3

รายงานความเสี ยหายของศูนย์ ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย รายงานว่า มีบุคคลเข้ามาขีดเขียน
ข้อความและลวดลายในห้องจัดนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม า รา าร ร. า ร
ร ซึ่ งภาพจาก
กล้องวงจรปิ ด ชั้น 2 และชั้น 3 มีบุคคลเข้ามาเพียงคนเดี ยว แต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็ นผูข้ ีดเขี ยน รวมทั้งมีน้ ารั่ ว
เข้า มาบริ เวณเวที ห้องประชุ ม ชั้น 4 ซึ่ งเป็ นอันตรายต่ อสถานที่ บุ ค ลากร รวมทั้งความเสี ยหายแก่ ทรั พย์สิ น
ของมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทาหนังสื อแจ้งรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อดาเนินการแก้ไข
เร่ งด่วน และในกรณี ที่ไม่มีบุคลากรปฏิบตั ิงานบริ เวณเคาเตอร์ ขอให้ปิดห้องนิทรรศการ และมอบคุณอัครวินท์
นิยมเดชา ดาเนินการร่ างบันทึกข้อความแจ้งความเสี ยหาย มอบรองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาร่ างให้ผอู ้ านวยการลงนาม
4.4 รายงานสรุ ปผลโครงการจัดทาแผนสร้ างเครือข่ ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่ างหน่ วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
นางสาวจารุ ณี คงเมื อง รายงานว่า ตามที่ สถาบันฯ จัดโครงการจัดทาแผนสร้ างเครื อข่า ย
กิ จกรรมทางวัฒนธรรมระหว่า งหน่ วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ในวันที่ 16 – 19 สิ งหาคม 2555 ณ จังหวัด
เชี ยงใหม่ นั้น ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานเรี ยบร้ อยแล้ว ผูร้ ับบริ การมีความพึงใจร้อยละ 97.00 บรรลุ เป้ าหมาย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และขอให้นาปั ญหาและแนวทางแก้ไขปรับแก้ในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไป
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4.5

รายงานสรุ ปผลโครงการและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ

4.5.1 รายงานสรุ ปผลโครงการเครื อข่ายวัฒนธรรม : มหกรรมดนตรี และศิลปะการแสดง ครั้งที่ 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 วั ฒ น ธ ร ร ม :
รร

ร

าร

คร 2
-รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ-

เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา 13 . 00 น.

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

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

(นางจันทิรา จิตวีระ)

(อาจารย์นพดล อินทร์จนั ทร์ )

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ชานาญการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

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

ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

