
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที ่๑๖ ธันวาคม 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  :  ๑๓.๑๔ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
การเตรียมงานนิทรรศการยามค่ำคืน (Night at the Museum) ประจำปี ๒๕๖๒ 

งานนิทรรศการยามค่ำคืนที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้แบ่งส่วนการ
ทำงานออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรม การนำชม และการออกร้าน โดยแบ่งเจ้าหน้าที่เตรียมงานตาม
ส่วนที่รับผิดชอบ รวมถึงมีนักศึกษาและแม่บ้านที่มาช่วยงานด้วย ในส่วนของการออกร้านจะเน้นไปที่ ของที่
ระลึกและอาหารว่าง น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในพิธีเปิดงาน Night at the Museum ได้
มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา และนางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ ร่วมเปิดงานที่ Museum Siam 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ทำบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำมารับอุปกรณ์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที ่แจก
อุปกรณ์ควรใช้วิธีปั๊มตรายาง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอุปกรณ์เกินกว่ากำหนด 

๒. แต่งกายชุดผ้าไทยทั้ง ๓ วัน 
๓. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับและตกแต่งภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย รวมถึงการติดไฟตกแต่งด้วย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เลขานุการในที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วัฒนธรรม  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยไม่มขี้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
  นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 
สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   ๑.๑ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑,๒๑๖ คน แบ่งเป็น
อาจารย์และบุคลากร จำนวน ๒๔๐ คน นักศึกษาจำนวน ๓๙๐ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๕๘๖ คน 
   ๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๑๕๘ 
คน 
   ๑.๓ จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน 
๒๔๐ ชุด 
    ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๗ 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ผู้รับชอบควรทบทวนการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะการประเมินความพึงพอใจที่ควรปรึกษากับ

เจ้าหน้าที่ IT ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทำแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ได้
มากขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลอีกด้วย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  



๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลทาง

เว็บไซต์ ตามมติที่ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นั้น ไดเ้ปลี่ยนค่าเป้าหมายจำนวน
การเผยแพร่ข่าวเป็น ๑๗ ข่าวต่อเดือน โดยค่าเป้าหมายต่อปีเป็น ๒๐๔ ข่าวต่อปี  

ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้า
เว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๑๐ 
ข่าว และมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๗๐ ครั้ง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ จึงนำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
(ไม่มี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๒ เดือน 
   นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๒ เดือน (ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
   ๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเป็น N/A จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด 
   ๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ  
 

๕.๒ พิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รอบ ๒ เดือน 
   นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)  รายงานว่า ตามที่ 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๒ เดือน  มีผลดังนี้ 
   ๑. ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

นางศิฐิมา  เจริญสุข (นักวิชาการพัสดุ) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิธี
บวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ซ่ึงจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พระราขานุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และอาคาร
สายสุทธานภดล เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และเจ้านายฝ่ายในที่เคย
ประทับอยู่ในสวนสุนันทา โดยผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
เรื่องการประสานงานของแต่ละฝ่ายที่ต้องมีการประสานงานและซักซ้อมความเข้าใจอย่างถ่ีถ้วน 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    แก้ไขข้อมูลหัวข้อ ๘. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาก คงเหลือ ๖๐.๐๐ บาท แก้เป็น 

คงเหลือ ๔๐.๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

 

๖.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นางสาวลักขณา นาคกล่อม (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั ่วไป) รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิ
วาสวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้ยังได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ โดยผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อนกว่างบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ ๒,๓๗๔ บาท 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๘ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


