
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๑๓ พฤศจิกายน 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  :  ๐๙.๒๖ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ คนจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในวันที ่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายเตรียมข้อมูลของงานด้านที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอให้กับคณะ
ศึกษาดูงาน 

๑.๒ การทดสอบภาษาอังกฤษ 
ด้วย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ได้กำหนดจัดสอบวัด

ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ SSRU - TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English 
Proficiency) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ 
๑/๒๕๖๓ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อจองรอบสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ บุคลากรควรตรวจสอบ
วันหมดอายุของผลสอบของตนเองเพ่ือดำเนินการลงทะเบียนสอบหรืออบรมต่อไป 

๑.๓ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และโครงการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้วย โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้สำรวจจำนวนบุคลากรที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรม
เผยแพร่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังจะเป็นการฝึกและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อต่อยอดในการนำชม การ
นำเสนองาน การเป็นวิทยากร การเป็นพิธีกรต่างๆ อีกด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เลขานุการในที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วัฒนธรรม  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยไม่มขี้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 
สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   ๑.๑ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑,๑๖๓ คน แบ่งเป็น
อาจารย์และบุคลากร จำนวน ๑๔๙ คน นักศึกษาจำนวน ๖๓๕ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๓๗๙ คน 
   ๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๑๔๘ 
คน 
  



   ๑.๓ จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน 
๒๔๐ ชุด 
    ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๖ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานการเผยแพร่ข่าวบนหน้า

เว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยมีจำนวนข่าวที่เผยแพร่ทั้งหมด ๑๖ ข่าว  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่าฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม 
๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ในภาพรวมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับ ๙๖.๕๘ % โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานบรรลุทุกตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายครบถ้วน จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด 

๒. ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายครบถ้วน จำนวน ๘ ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ   



๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีคะแนนผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๖๑ 
- กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด เท่ากับ คะแนน ๕.๐๐๐๐ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

๔.๔ รายงานชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

๑. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

 
๔.๔ รายงานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  นายกษิดิศ  คงปาน (นักวิชาการศึกษา) รายงานว่า ตามท่ี กองนโยบายและแผนหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๖.๑ ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา โดยมีเป้าหมาย >๘๐.๐๐ และได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกระบวนการที ่ได้
ดำเนินงานจำนวน ๒๓ กระบวนการ แบ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า จำนวน ๒ กระบวนการ และ
กระบวนการสนับสนุน จำนวน ๒๑ กระบวนการ 

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบริบทของหน่วยงาน โดยให้
จัดส่งภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจึงได้จัดทำแบบฟอร์มในการรายงาน
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ได้รายงานชี้แจงคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
   ๑. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด 
   ๒. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ 
ตัวชี้วัด 
  



   ๓. ตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด 
   ๔. ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ควรนับการเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ที่กำลังดำเนินการจัดทำในแพลตฟอร์มของกูเกิ้ล 
มติที ่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 

๕.๒ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑ เดือน 
   นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)  รายงานว่า สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ 
ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑ 
เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน 
N/A ทุกตัวชี้วัด  
   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 

๕.๓ พิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รอบ ๑ เดือน 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีการ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑ เดือน  มีผลดังนี้ 
  ๑. ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

กำหนดการงานเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ประจำปี ๒๕๖๒ 
  นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ (ภัณฑารักษ์) รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

กำหนดจัดงานเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ๓ 
ศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยจะนัดประชุมเพ่ือเตรียมงานอีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบให้ภายหลัง 
  



    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑. ควรปรึกษาผู้บริหารเรื่องสถานที่จัดงานอีกครั้ง เนื่องจากพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภ
ดลเป็นที่รู้จักและเป็นจุดเด่นมากกว่า ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
  ๒. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น การทำป้าย การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED 
ของมหาวิทยาลัย 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๔ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


