
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที ่๒๑ มิถุนายน 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  :  ๑๓.๒๕ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เตรียมความพร้อมงานนิทรรศการ ๑๐๐ ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา  
 เนื่องจากวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์
เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ โดยสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอฯ ซึ่งในปีนี้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญ
จิตราดุลย์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิมาดาเธอฯ หม่อมเจ้า
ชาตรีเฉลิม ยุคล (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) พร้อมด้วยคู่สมรส หม่อมกมลา 
ยุคล ณ อยุธยา และ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ (พระธิดาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เฉลิมพลฑิฆัมพร) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว ดังนั้นจึงมอบหมายให้บุคลากรสำนักฯ ทุกคนดูแลความ
เรียบร้อย และเตรียมความพร้อมการรับรองแขกผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติอย่างเต็มที่ รวมถึงเตรียมความ
พร้อมสำหรับกิจกรรมในโครงการงานนิทรรศการ ๑๐๐ ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทาที่จะจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที ่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในที ่ประชุม  นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางสาววณิชยา  บุษบงส์ (ภัณฑารักษ์) รายงานสรุปจำนวนผู ้เข้าเยี ่ยมชมศิลปวัฒนธรรม 
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑ ,๐๘๑ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จำนวน ๑๔๔ คน นักศึกษาจำนวน ๔๔๒ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๔๙๕ คน 
 สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๑๕๔ คน 
 จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๔๐ ชุด 
  สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๕ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
  
  



๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนมีนาคม 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 
ประจำเด ือนม ิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ ม ิถ ุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)  
จำนวน ๑๑ ข่าว   

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมจำนวนลิงกจ์ากหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย 
๒. ควรเพิ่มข่าวให้มากกว่า ๑๐ ข่าวต่อเดือนเพราะเป้าหมายทั้งปี ๑๒๐ ลิงก์ และเนื่องจากปลายปี

งบประมาณอาจมีการประชาสัมพันธ์หรือข่าวน้อยลง 
๓. หัวหน้าฝ่าย ทั้ง ๓ ฝ่าย รวบรวมเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ตามฝ่ายของตน เช่น รายงานการ

ประชุม เป็นต้น 
๔. ควรใส่ลิงก์แอคเค้าน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวทุกครั้ง เช่น ทวิตเตอร์ 

อินสตาแกรม เป็นต้น 
มติที่ประชุม  :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานกำหนดการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยวันเข้าพรรษา 
นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒธรรมตาม ได้

กำหนดจัดโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยวันเข้าพรรษาขึ้น ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและวัดราชาธิวาสวิหาร โดยมีกิจกรรมการหล่อเทียน ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที ่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร  

ในวันแห่เทียนพรรษา จะขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในเพื่อเป็นนางฟ้าต้นเทียน จำนวน ๔ 
คน และถือป้ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน โดยสำนักฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมชุดให้กับนางฟ้าต้นเทียน และจะมี
การเซ็นชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดงานต้อนรับคณะฯ จึงควรเลื่อน

เป็นวันอืน่ 
 มติที่ประชุม  :   รับทราบ และเลื่อนการจัดโครงการเป็นวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าสำนักงาน) รายงานความก้าวหน้าโครงการกฐินพระราชทาน 
ประจำปี ๒๕๖๒ ว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะนำผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเจริญสุขาราม



วรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จั งหวัดสมุทรสงคราม โดยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดวันถวายผ้าพระกฐินฯ ในวันศุกร์ที ่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานงานไปยังวัดเจริญสุขารามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาสรุปโครงการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ยุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ 

นางศิฐิมา  เจริญสุข (นักวิชาการพัสดุ) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด
โครงการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวง
ลพบุรีราเมศร์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แล้วนั้น ผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้านเป้าหมายตัวชี้วัดนั้นมี
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีผลการดำเนินงานไม่บรรลุผล เนื่องจากวันโครงการ
เป็นช่วงหลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมจึงลดลง 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรลดเป้าหมายของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลง 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ 

๕.๒ พิจารณาสรุปโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ 
  นายวาทะฤทธิ ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๔ - ๕, ๙ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วนั้น มีผล
การดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์ทุกประการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ๕๐๐ 

คน (ระเบียบวาระการประชุม หน้า ๓๒) 
๒. แก้ไขจำนวนงบประมาณที่ได้รับ จาก ๓๐,๐๐๐ เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบวาระการประชุม 

หน้า ๓๔) 
๓. แก้ไขงบประมาณที ่ใช้จ่ายจริง จาก ๒๖,๔๐๐ เป็น ๒๕,๗๔๐ บาท และแก้ไขร้อยละของ

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริงให้ถูกต้อง (ระเบียบวาระการประชุม หน้า ๓๔)  
๔. จากแผนปรับปรุงโครงการ ควรมีการประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ หรือหน่วยงานหลักใน

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพ่ือหารือหากต้องมีการจัดสถานที่ในวันหยุด  
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 

 



๕.๓ พิจารณาสรุปโครงการธรรมศึกษา ครั้งท่ี ๒๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายกษิดิศ  คงปาน (นักวิชาการศึกษา) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด

โครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และวัดราชาธิวาสวิหารแล้วนั้น ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมทุก
ประการ โดยมีผลการเบิกจ่ายพอดีกับงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรเพิ่มงบประมาณจาก ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ในการจัดโครงการครั้งต่อไป ควรเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการมาลงชื่อที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แห่งเดียว 
๓. เนื่องจากมีการเริ่มพิธีก่อนเวลาที่กำหนด จึงควรปรับเวลาในกำหนดการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 

 
๕.๔ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ 
ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๘ 
เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒)  มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๔.๑๒๓๐ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด 
  ๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
  ๓. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน N/A จำนวน ๓ ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
๕.๕ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามท่ี สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนัก
งบประมาณ จำนวน ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับตัวชี้วัดดำเนินงาน จำนวน ๘ ตัวชี้วัด และต้องรายงานผล
การดำเนินงานตัวชี้วัดเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการดำเนินงานตัวชี้วัดดำเนินงานตัวชี้วดัรอบ ๘ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดจำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 



 ๒. ตัวชีว้ัดที่ผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชีว้ัด ได้แก่ ตัวชี้วัดจำนวน
ผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดจำนวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
๕.๖ พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการ และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๗ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. โครงการอนุรักษ์ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ควรลดจำนวนภาพที่จะอนุรักษ์ลง 

เนื่องจากจำนวนภาพมีมากถึง ๑๓๑ ภาพ ทำให้ระยะเวลาในการอนุรักษ์มากซ่ึงส่งผลต่อการปิดโครงการ 
๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์ฝ่ายในสวนสุนันทา : ปฏิทิน ควรปรึกษากับ

ผู้บริหารเรื่องบริษัทรับทำปฏิทินที่พร้อมดำเนินการเรื่องการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

นางสาวสาลินี  บุญสมเคราะห์ (นักประชาสัมพันธ์) รายงานว่า ตามท่ี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
กำหนดจัดโครงการพิธีบำเพ็ญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช
เทวี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สุนันทาสาวรีย์ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม เสร็จสิ้นแล้วนั้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายตัวชี้วัดทุกประการ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรมีการฝึกการลำดับพิธีสงฆ์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักฯ ฝ่ายชาย เพื่อสำนักฯ จะได้ดำเนินงาน

โครงการพิธีบุญต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
๖.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
นางสาววณิชยา  บุษบงส์ (ภัณฑารักษ์) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัด

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ พิพิธภัณฑแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เสร็จสิ้นแล้วนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดทุกประการ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 



๖.๓ รายงานกำหนดการจัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมกับเครือข่าย 

นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ (ภัณฑารักษ์) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัด
อบรมงานฝีมือให้กับคณะคู่สมรสผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำ
ประเทศไทย จำนวน ๕๐ คน จากกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมสตรีภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิค ใน
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมอบรมงานฝีมือ รวมเวลา ๑ ชัว่โมง 
๒. กิจกรรมอบรมงานฝีมือ แบ่งเป็น  ๒ กิจกรรม ได้แก่ พับบัว ๒ แบบ และร้อยตาข่ายหน้าช้าง

ขนาดเล็ก โดยจะแบ่งเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุด การทำหน้าช้างขนาดเล็กจะต้องร้อยตาข่ายและจัดชุดอุปกรณ์
ให้เรียบร้อย 

๓. งบประมาณโครงการ จำนวน ๒๓,๒๔๕ บาท 
 อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกูล ผู้กำกับโครงการจะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อมอบหมายหน้าที่และ
เตรียมงานทั้งหมด  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๒ น. 

 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


