
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 

 1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 9 คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม                  
เพ่ือร่วมกันสนับสนุนด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีการจัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจัดท าแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าตามแผน
แต่ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ 353/2557 
และ 413/2558) 
 

 2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์              
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในกลยุทธ์หลัก 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาของโลกในเป้าประสงค์เพื่อ
การสร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก าหนดตัวชี้วัด
ให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ได้แก่ 1.จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของ
มหาวิทยาลัย 3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ 4.จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ  5.จ านวนโครงการ
สนองงานในโครงการพระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 วันที่  
22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผล ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557), 
3.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  และระเบียบวาระที่ 6.2  
การจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

โดยในปีการศึกษา 2557 ในแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั้งสิ ้น 42 โครงการ  
15 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,018,860 บาท โดยในแต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดระดับ



ผลลัพธ์ 3 ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที ่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84, 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90, 3.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

และก าหนดตัวชี ้ว ัดระดับผลผลิต เชิงคุณภาพว่าเป็นโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 และเชิงเวลาว่าเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94  
 (กศว. 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557) 
  (กศว. 4.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปกีารศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
 
 3. ก ำกับติดตำมใหม้ีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง
เพ่ือก ากับติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระท่ี 6.2 การจัดท า 
แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผล 
การก ากับติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะและกองศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน  
 - ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - ระเบียบวาระที่ 4.2 การรายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 4 การก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- ระเบียบวาระที่ 4.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 3 การก ากับ

ติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 
2557) 

- ระเบียบวาระที่ 3.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทาง
สังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 และ 3 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
- ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) 
- ระเบียบวาระท่ี 3.5 การประเมินผลโครงการ / กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วไปปรับปรุงแก้ไข 



 (กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557, ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 10 กันยายน 2557, 
ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 25 ธันวาคม 2557, ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 26 พฤษภาคม 2558)  
 

 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 โดยผู้รับผิดชอบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการ
ประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6 
ตัวชี้วัด โดยทั้ง 42 โครงการ 15 กิจกรรม มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            
คิดเป็นร้อยละ  93.22 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี              
คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 42 โครงการ 15 กิจกรรม ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
5. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 93.23  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน 
6. โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน 
 (กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี

การศึกษา 2557) 
 

 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยคณะกรรมการท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้พิจารณา  

น าผลการประเมินโครงการในแต่ละคณะ ไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ส าหรับส่วนกลางได้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จากโครงการในภาพรวมของส่วนกลาง ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 
และทุกคณะมีส่วนร่วม คือ โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 2 
กิจกรรมค่าย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา” ซึ่งมี
ปัญหานักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึกษาจากทุกคณะซึ่งไม่ได้เรียนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ
ชีววิทยาโดยตรง จึงท าให้นักศึกษาในบางคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน าปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมบุคลากร                   
กองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ                     
ให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการแบ่งกลุ่มการท ากิจกรรม เพ่ือจะให้ค าปรึกษา   
กับเพ่ือนในกลุ่มได้ ซี่งจะท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจมากขึ้น หรือเพ่ิมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น (กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2557)  (กศว. 4.1-5-02 รายงานการประชุมบุคลากรกอง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2558) 



 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา 2557 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. RMUTP News (จดหมายข่าว มทร.พระนคร) จ านวน 15 เรื่อง โดยมีการด าเนินการตามช่วงเดือนของ
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557 จ านวน 9 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 เรื่องคณะ
ศิลปศาสตร์ 2 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 1  เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ จ านวน 1 เรื่อง, ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2557 จ านวน 3 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 
เรื่อง, ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557 จ านวน 1 เรื่อง โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 เรื่อง, ฉบับที่ 11 
เดือนพฤศจิกายน 2557 จ านวน 2 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 เรื่อง (กศว. 4.1-6-01 จดหมายข่าว 
มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 8,9,10,11) 

2. เอกสารข่าวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 53 เรื่อง (กศว. 4.1-6-02 เอกสารข่าว
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนสิงหาคม 2557- กรกฎาคม 2558) 

3. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 90 เรื่อง (กศว. 4.1-6-
03 ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม)  

4. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv  จ านวน 150 เรื่อง 
(กศว. 4.1-6-04 ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม)  

5. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 19 เรื่อง 
(กศว. 4.1-6-05 ภาพหน้าจอ  YouTube) 
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ จ านวน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการท าลูกประคบ เมื่อวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ระยะที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท ากล่องจากผ้าไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ระยะที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท ายาดมส้มโอมือ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังได้น าองค์ความรู้ที่ได้จัดท าเป็นสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YouTube (กศว. 4.1-6-06  รายงาน
ผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ) (กศว. 4.1-6-07 ภาพหน้าจอที่
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน YouTube) 

 
 7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประจ าปี 2558  จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึง“เรือนหมอพร” ได้รับการคัดเลือกให้
ได้ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2558” ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 
(กศว. 4.1-7-01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประจ าปี 
2558) 

 
 

https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv


ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ต่ ากว่า
เป้าหมาย    

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   5 ข้อ 7 5 

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-1-01)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ 353/2557              

และ 413/2558) 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
(กศว. 4.1-2-02) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557, ครั้งที่ 3/2557   
วันที่ 10 กันยายน 2557, ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 25 ธันวาคม 2557, 
ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2557 

(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2557 

(กศว. 4.1-5-02) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2558 
(กศว. 4.1-6-01) จดหมายข่าว มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 8,9,10,11 
(กศว. 4.1-6-02) เอกสารข่าวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนสิงหาคม 2557- กรกฎาคม 2558 
(กศว. 4.1-6-03) ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-04) ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-05) ภาพหน้าจอ YouTube 
(กศว. 4.1-6-06)   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
(กศว. 4.1-6-07) ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน YouTube 
(กศว. 4.1-7-01) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น 

ประจ าปี 2558 
 
 
 
 



จุดเด่น 
1. การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
 


