
รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     

______________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
๓. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔. อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมือต่างประเทศ 
๕. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าส านักงาน 
๖. นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์ หัวหน้าฝ่ายอนรุักษ์ พัฒนา  

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๗. 
๘. 

นางสาวลักขณา 
นางสาวจิตรานุช 

นาคกล่อม 
เวสา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

๙. นายวาทะฤทธ์ิ ลีลาฤทธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐. นางศิฐิมา เจริญสุข นักวิชาการพัสดุ 
๑๑. นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ 
๑๓. นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

นางสาววณิชยา 
นายกษิดิศ 
นางวันนี 
นางสาวอรุณี 
นางสาวพรรณผกา 

บุษบงส์ 
คงปาน 
คณารักษ์ 
ทราสารวัตร 
แก้วติน 

ภัณฑารักษ์ 
นักวิชาการศึกษา 
พนักงานเก็บเอกสาร 
คนงาน 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
  

  

 
เริ่มประชุมเวลา  :  ๐๙.๒๐ น. 
  
ประธานในท่ีประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในท่ีประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   :   เรื่องสืบเน่ือง 
๓.๑ รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 นางสาววณิชยา  บุษบงส์ รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 

๑. สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๑,๘๘๒ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จ านวน ๑๒๘ คน นักศึกษาจ านวน ๔๖๔ คน และบุคคลภายนอก จ านวน ๑,๒๙๐ คน 

๒. สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จ านวน ๘๖๔ คน 
๓. จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จ านวน ๘๖๔ ชุด 
๔. สรุประดับคะแนนความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมเท่ากับ ๔.๗๗ คะแนน 
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. แก้ไขต าแหน่งของจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม 
๒. แก้ไขคะแนนเฉลี่ยของผลความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จาก ๔.๗ เป็น 

๔.๗๔ 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

  
 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้   
   ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรงุเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวัดที่ ๔.๕.๑ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานประจ าทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) มี
จ านวน ๑๐ ข่าว  
  



ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า หน่วยงานเจ้าภาพ

ได้ให้คะแนนระดับความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เท่ากับ ๔ คะแนน 

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔   :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานก าหนดการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เอกลักษณ์ และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา  
นายชนะภพ  วัณณโอฬาร รายงานว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดจัดโครงการ

เผยแพร่องค์ความรูเ้อกลักษณ์ และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทาข้ึน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดระนองนั้น จึงไดจ้ัดท าเอกสารก าหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการดังกล่าว  

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. แก้ไขก าหนดการโครงการฯ จากพิธีเซ็น เป็นพิธีหารือ MOU  
๒. แก้ไขวันที่ ๓๐ มีนาคม เป็น วันที่ ๒๙ มีนาคม ในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๒  

 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานก าหนดการโครงการธรรมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นายกษิดิศ  คงปาน รายงานว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดจัดโครงการธรรมศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้
จัดท าเอกสารก าหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการดังกล่าว 
 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ควรเพิ่มคุณสมบัติของผู้สมัครในใบสมัครให้ละเอียด  
๒. ควรท าใบปลิวแจกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  
๓. ควรติดต่อประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องจอโฆษณาของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
๔. ควรเพิ่มวันซ้อมฝึกขานนาคลงไปในก าหนดการ 
๕. ให้ทบทวนและแก้ไขก าหนดการโครงการธรรมศึกษาให้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕   :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) น าเสนอแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ ๕ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ดังนี ้



 ๑. ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. โครงการใดที่ยังไม่เบิกจ่ายให้เร่งด าเนินการ  
๒. โครงการที่ต้องขออนุมัติในไตรมาสใหม่ให้เร่งด าเนินการ 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
๕.๒ พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ ตัวช้ีวัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการ เท่ากับ ๒.๙๔๑๙ มรีายละเอียดดังนี ้
   ๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวช้ีวัด 
   ๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวช้ีวัด 
   ๓. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน N/A จ านวน ๖ ตัวช้ีวัด  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
๕.๓ พิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ฝ่ายแผนงานฯ จึงได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
มีนาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๑๖ แผน ฝ่ายแผนงานฯ จึงได้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ฉบับรา่ง) 
ข้ึน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ น าไปใช้ในการเขียนผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้
รับผิดชอบ โดยอธิบายผลการด าเนินงานเป็นความเรียง ตัวเลข หรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้  และสามารถดูตัวอย่าง
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนท านุบ ารุงฯ ก าหนดระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒   

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 



 
๕.๔ พิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ๑.๖.๑ ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ก าหนด/วิเคราะหร์ะบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนบัสนุนที่ส าคัญ 
พร้อมทั้งจัดท าเล่มคู่มอืปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผนจงึขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดส่งภายในวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี ้
   ๑. กระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน ๒ กระบวนการ 
   ๒. กระบวนการสนบัสนุนที่ส าคัญ จ านวน ๒๐ กระบวนการ 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

- 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


