
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม     

______________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
๓. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔. อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมือต่างประเทศ 
๕. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน 
๖. นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต ์ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๗. 
๘. 

นางสาวลักขณา 
นางสาวจิตรานุช 

นาคกล่อม 
เวสา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

๙. นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ 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  :  ๐๙.๒๑ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ติดตามผลการสำรวจครุภัณฑ์ 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคารโบราณ ๕ อาคาร ทั้งนี้รวมถึงอาคารสายสุทธานภดล 
และอาคาร ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นสำนักงาน
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จึงมีกำหนดย้ายสำนักงานไปยังสำนักงานใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใ นอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ ประธานติดตามผลการสำรวจครุภัณฑ์ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดทำรายการ
ครุภัณฑท์ั้ง ๔ อาคาร โดยไม่นับครุภัณฑ์ที่มากับนิทรรศการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่พัสดุดูแลเรื่องรายการครุภัณฑ์ 
 

๑.๒ การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 
 หลังจากการย้ายสำนักงานไปยังอาคารวิทยาศาสตร์แล้ว จะมีการปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล
บริเวณชั้น ๑ โดยจะมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่
ในการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้สถานที่ในพิธีบุญต่างๆ ดังนั้นบุคลากรสำนักฯ จึงจะต้องช่วยเหลือและ
หารือกันเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคต 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายหัวหน้าสำนักงานติดต่อขอใช้สถานที่บริเวณหน้าห้องนายก
สภาฯ มหาวิทยาลัย กรณีจัดพิธีทำบุญต่างๆ 
 
๑.๓ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดีและ
ได้รับการชื่นชมจากหลายฝ่าย แต่ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงติดขัดและมีการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่
เป็นไปตามข้อตกลงที่วางไว้ นั่นคือจะต้องส่งเอกสารการเบิกจ่ายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน 
ประธานขอความร่วมมือบุคลากรในการปรับปรุงการดำเนินงานและปรับปรุงการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ถัดไป ซึ่งการดำเนินการเบิกจ่ายที่ตรงตามเวลาจะแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงาน 
 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
๑.๔ การปรับปรุงการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องรู้ศักยภาพและ
ข้อด้อยของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน  รวมถึงเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติการของตนเองด้วย 
 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในที ่ประชุม  นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) สรุป
จำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑.๑ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑,๓๘๖ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จำนวน ๒๓๕ คน นักศึกษาจำนวน ๖๐๕ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๕๔๒ คน 
 ๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๑๕๖ คน 
 ๑.๓ จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๔๐ ชุด 
 ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๘๐ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
  
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้   
   ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การดำเนินงานประจำทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น  
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook 
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๒๗ ข่าว  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ควรลงข่าวภาษาไทยในเว็บไซต์ทันที โดยไม่ต้องข่าวภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม  :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน   

นายกษิดิศ  คงปาน (นักวิชาการศึกษา) รายงานว่าตามที่ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้
ดำเนินงานด้านพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
เอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีโครงการที ่ดำเนินทั ้งสิ ้น ๒ โครงการโดย
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๒ โครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม: ดอกไม้ในพระราชอุทยานสวนสุนันทา ตัวชี้วัด ๑. ระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการดำเนินการ ๔.๘๙ ๒.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ผล
การดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐  

๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์ฝ่ายในในสวนสุนันทา ตัวชี้วัด จำนวนองค์ความรู้ 
๑ องค์ความรู้ ผล ๑ องค์ความรู้   
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  



๔.๒ รายงานการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทรค จังหวัด
สระแก้ว โดยมีกำหนดการเดินทางในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
นัดหมายผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองของมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำคำสั่งเดินทางไปราชการ 
 

๔.๓ รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายบุคลากรดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามท่ี สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ 
ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๔.๒๕๓๙ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด 
  ๒. ตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชีว้ัด 
  ๓. ตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงาน N/A จำนวน ๒ ตัวชี้วัด  
  มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ 
  



๕.๒ พิจารณาติดตามผลการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดทำเล่มคู ่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแบบฟอร์ม จำนวน ๘ ฟอร์ม เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดทำเล่มคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 
จำนวน ๒๒ กระบวนการ นั้น พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการทบทวนและจัดทำเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน
แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑๒ กระบวนการ และกระบวนการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ 
กระบวนการ จึงขอเร่งรัดการดำเนินการโดยด่วน  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบหมายให้บุคลากรเร่งดำเนินการ 
 
๕.๓ พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า  ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตาม
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) มีผลดังนี้ 
 ๑. ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


