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องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน ) 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดใหมีผูรับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

คณะ ในงานวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง หัวหนางานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

บุคลากรในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 9 คณะ และกองศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรวมกัน

สนับสนุนดําเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว และมีการจัดประชุมอยางนอย

ปละ 3 ครั้ง เพ่ือจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังติดตามความกาวหนาตามแผนแตละไตรมาส (กศว. 

4.1-1-01 แผนภูมิบุคลากรคณะ) (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม) (กศว. 4.1-1-03 คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ท่ี 1101/2558)  

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค              

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 โดย คณะกรรมการทํานุบําร ุงศิลปวัฒนธรรมไดร วมกันประชุมจัดทําแผนดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน

กลยุทธหลัก การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาของโลกใน

เปาประสงคเพื่อการสรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินและ

รักษาสิ่งแวดลอม โดยกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

และตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และมีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง เพ่ือสราง

คุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และกําหนดตัวชี้วัดใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ ไดแก  
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 1.จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/

อาเซียน/นานาชาติ  

 2.จํานวนผูสืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปญญาของมหาวิทยาลัย  

 3.ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 4.จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ                     

 5.จํานวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชดําริ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช/โครงการภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี  

22 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 3.3 การจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) พรอมระบุวัตถุประสงคของ

แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมและตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

และระเบียบวาระที่  3.4 พิจารณาแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558,และระเบียบวาระที่4.2 การดําเนินงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 

โดยในปการศึกษา 2558 ในแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั้งสิ ้น 41 โครงการ  

/กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 5,162,620 บาท  

 (กศว. 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 22 ตุลาคม 2558) 

  (กศว. 4.1-2-02 แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2558 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุมจํานวน 2 ครั้งเพ่ือ

กํากับติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2559  ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระท่ี 4.1 การเตรียมการ

และการกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 

2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2559  ในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.3 การกํากับติดตาม

การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2558 (ปการศึกษา 2559) 

- ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง 

เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) 

- ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 การเตรียมการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) 
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(กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมปงบประมาณ  

2559 ครั้งท่ี 1/2558  วันท่ี 22 ตุลาคม 2558), (กศว. 4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมปงบประมาณ  2559 ครั้งท่ี 2/2558  วันท่ี 11 มีนาคม 2559)  

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานความสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2558 ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/

นานาชาต ิ

โครงการ 17 33 

2 จํานวนผูสืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปญญา

ของมหาวิทยาลัย 

จํานวนคน 5 7 

3 ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพรใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

เรื่อง 17 49 

4 จํ านวนผลงานด าน ศิลปวัฒนธรรมและอนุ รั กษ

สิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 4 16 

5 จํานวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชดําริ/

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช/โครงการภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/

กิจกรรม 

16 14 โครงการ/            

17กิจกรรม 

 

 (กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการดําเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป

การศึกษา 2558) 
 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดประชุม

รวมกันและสรุปผลการประเมินตามขอ 4 ตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค เพ่ือนําผลไปปรับปรุงแผน

และใหเปนไปตามคาเปาหมายหรือสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงตามตัวชี้วัดนั้นบรรลุตามตัวชี้วัดทุกขอ               

จึงใหผูรับผิดชอบไดดําเนินโครงการตามแผนท่ีทําไวอยูเครงครัด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ท่ี

ประชุมยังไดวิเคราะหรวมกันถึงผลการดําเนินงานของแผนวามีขอสังเกต 3 ขอ  

1. จํานวนผูสืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปญญาของมหาวิทยาลัย นั้น ตองปรับใหองคความรูครบ 

ท้ัง 9 คณะ  

2. ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ ซ่ึงสูงกวาเปาหมายมาก 

จึงควรจะพิจารณาปรับเชิงบูรณาการครบทุก 9 คณะ    
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3. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ใหทุกคณะไดมีสวนรวมในการผลิตและเพ่ิมจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  

 สวนการนําผลการประเมินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรรม ไปปรับปรุงแกไขในการจัด

กิจกรรม ไดมีการวิเคราะหสรุปแนวทางแกไขและขอเสนอแนะทุกโครงการ/กิจกรรม ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในโครงการ/กิจกรรมในปถัดไป โดยแนวทางปรับปรุงกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม จํานวน 4 ดาน ไดแก 

 ขอเสนอแนะ การปรับปรุง/การดําเนินการ 
1. ดานสถานท่ี หาสถานท่ีท่ีสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม 

2. ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนสถานท่ีและกิจกรรมใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 

3. ดานรูปแบบการจดักิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

4. ดานวิทยากร ประสานงานกับวิทยากรดานการจัดหาองคความรูเพ่ือนํามาถายทอด

ใหกับผูเขารวมไดตรงกับวัตถุประสงคของโครงการมากท่ีสุด 
 

(ตารางรายงานผลการดําเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา 2558) (กศว. 

4.1-5-02 เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมปงบประมาณ 

2559 ครั้งท่ี 3/2559)   
   

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธเผยแพร ขาวสารกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปการศึกษา 2558 ตอสาธารณาชนในระดับมหาวิทยาลัยผานชองทาง ดังนี้ 

1. เอกสารขาวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 12 เรื่อง (กศว. 4.1-6-01 เอกสารขาว

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 

2. เว็บไซตของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จํานวน 25 เรื่อง (กศว. 4.1-6-02 

ภาพหนาจอเว็บไซตกองศิลปวัฒนธรรม)  

3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จํานวน 25 เรื่อง   

(กศว. 4.1-6-03 ภาพหนาจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม)  

4. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จํานวน 25 เรื่อง 

(กศว. 4.1-6-04 ภาพหนาจอ YouTube) 

 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการใหบริการวิชาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพรตอบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6                    

และหองเรียนโซน A คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทําพวงกุญแจผาแทนใจ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทํากระเชาสบูหอมสานรัก 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทําถุงผา Lonely Bag 
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 (กศว. 4.1-6-05  รายงานผลโครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ) 

(กศว. 4.1-6-06 ภาพหนาจอท่ีเผยแพรองคความรูผาน Facebook ) (กศว. 4.1-6-07 เอกสารเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ) 

สวนการเผยแพรระดับคณะมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผานเว็บไซตของคณะท้ัง 

9 คณะ (กศว. 4.1-6-08 ภาพหนาจอเว็บไซตเผยแพรกิจรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้ัง 9 คณะ) 
 

   7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

   - 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย    

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย   6 ขอ 6 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว. 4.1-1-01) แผนภูมิบุคลากรคณะ 

(กศว. 4.1-1-02) แผนภูมิบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 

(กศว. 4.1-1-03)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ท่ี 1101/2558 

(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 

(กศว. 4.1-2-02) แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจาํปการศึกษา 2558 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 

(กศว. 4.1-3-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการดําเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2558 

(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการดําเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2558 

(กศว. 4.1-5-02) เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 26 กันยายน 2559 

(กศว. 4.1-6-01) เอกสารขาวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 

(กศว. 4.1-6-02) ภาพหนาจอเว็บไซตกองศิลปวัฒนธรรม 

(กศว. 4.1-6-03) ภาพหนาจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 

(กศว. 4.1-6-04) ภาพหนาจอ YouTube 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว. 4.1-6-05)   รายงานผลโครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ 

(กศว. 4.1-6-06) ภาพหนาจอท่ีเผยแพรองคความรูผาน Facebook  

(กศว. 4.1-6-07) เอกสารเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ 

(กศว. 4.1-6-08) ภาพหนาจอเว็บไซตเผยแพรกิจรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้ัง 9 คณะ) 

 
จุดเดน 

1. การไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใหความสาํคัญกับการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม โดย 

2. กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
ขอเสนอแนะ 

- 
 
ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี ้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

 


