
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๙ ตุลาคม 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  :  ๐๙.๑๒ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
การย้ายอุปกรณ์สำนักงาน 
 ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มย้ายอุปกรณ์มายังสำนักงานใหม่แล้วนั้น จึงควรเก็บอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเนื่องจากมีพ้ืนที่จำกัด โดยอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ยังไม่สามารถจัดเก็บในสำนักงานใหม่
ได้สามารถเก็บไว้ในห้องประชุม ส่วนรายการครุภัณฑ์ควรจัดทำให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบงานต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 หนังสือที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่อยู่ในรายการบันทึกฐานข้อมูลให้บริจาคให้กับห้องสมุด 

มติที ่ประชุม : รับทราบ มอบหมายนักวิชาการพัสดุจัดทำรายการครุภัณฑ์ และมอบหมายให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบหนังสือก่อนนำไปบริจาค 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในที ่ประชุม  นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) สรุป
จำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑.๑ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑,๐๘๖ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จำนวน ๑๔๓ คน นักศึกษาจำนวน ๖๙๙ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๓๐๑ คน 
 ๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๒๘๒ คน 
 ๑.๓ จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๔๐ ชุด 
  ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๕ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

นางสาวลักขณา  นาคกล่อม (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เวลา 
๑๐.๓๐ น. ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดทำกำหนดการและรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นให้ที่ประชุม
รับทราบ 
  



ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
นัดหมายผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Agenda ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Agenda ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ และโครงการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดทุกโครงการ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาการมอบหมายการดำเนินงานโครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าสำนักงาน) รายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ขอรับพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด
ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ วัดเจริญ
สุขารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานความก้าวหน้าโครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้จัด
มอบหมายผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทานต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำเตรียมรายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปกับรถมหาวิทยาลัย และจัดทำ

คำสั่งเดินทางไปราชการ 
๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการประชุมนัดหมายเพ่ือ

เตรียมความพร้อมอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 

๕.๒ พิจารณาการจัดทำคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)  รายงานว่า ด้วย ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยระดับบุคคล จัดทำคำรับรองตามการมอบหมายงาน ดังนี้  
  ๑. ผู้อำนวยการ ทำคำรับรอง กับ ผู้กำกับดูแลการดำเนินงาน 
  ๒. ผู้อำนวยการ ทำคำรับรอง กับ ผู้รับผิดชอบงาน (กรณีผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับดูแลการ
ดำเนินงาน) 
  ๓. ผู้กำกับดูแลการดำเนินงาน ทำคำรับรองกับ ผู้รับผิดชอบงาน 
  โดยจำแนกรายละเอียดของคำรับรองตามภาระงานที่มอบหมาย ดังนี้ 



  ๑. โครงการ/กิจกรรมประจำปี 
  ๒. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๓. ตัวชีว้ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑. แก้ไขผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ในเอกสารแนบท้ายวาระ หน้าที่ ๒๒ จาก สุลาวัลย์ พันธ์ศรี เป็น พรรณผกา แก้วติน 
  ๒. ควรทำรายงานผลตามคำรับรอง เมื่อมีการทำคำรับรองแล้ว เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานและ
ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 

๕.๒ พิจารณาแนวทางการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ด้วย ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำเอกสารแนวทางในการจัดโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒. เส้นทางการขออนุมัติ/รายงานผลโครงการ 
 ๓. แนวปฏิบัติที่ดี 
 ๔. แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๕. แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ 
 ๖. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำรุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 เจ้าหน้าที่ควรศึกษาเรื่องการเบิกจ่ายให้เข้าใจก่อนดำเนินการ  
 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ แจ้งเปลี่ยนวันจัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯ 
นางศิฐิมา  เจริญสุข (นักวิชาการพัสดุ) รายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เป็นประจำทุกปีนั้น เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันสุดสัปดาห์ ผู้บริหารจึงเห็นชอบเปลี่ยนวันจัดงานพิธี
ดังกล่าวเป็นวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  



  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
เนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมย้ายสำนักงานไปยังอาคาร ๒๒ จึงมีผลกระทบต่อการจัดพิธีสงฆ์ 

ณ อาคารสายสุทธานภดล จึงมอบหมายในหัวหน้าสำนักงานประสานงานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ด้าน
ห้องนายกสภา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๖ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


