
องค์ประกอบที ่6  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 :  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  (สกอ. 6.1) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  

เกณฑ์�การประเมนิ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการดาํเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด โดย มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการใน

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดงัน้ี 

1 .1  มหาว ิทยาลยั เทคโ นโลย ีราชมงคลพระนค ร มีการกําหนดย ุทธศาสตร์ในด ้านการทํานุบํารุ ง

ศ ิล ป ว ฒั น ธ ร ร ม อ ย ่า ง ช ัด เ จ น  ม ีก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร ต า ม ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ใ ห ้ส อ ด ค ล อ้ ง ก ับ ส ภ า พ แ ว ด ล อ้ ม                                       

(กศว.6.1-1-01ผงัยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร)  และมีการจัดทาํแผนงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมร่วมกับกองนโยบาย

และแผนมีการเสนอของบประมาณเพื่อการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร

ตลอดจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นประจาํทุกปี(กศว.6.1.1-02แผนปฏิบ ัติงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม) (กศว.6.1-1-03แผนปฏิบัตราชการประจาํปี 2555/2556)  

1.2 มีคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมดาํเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ที่มาจากหน่วยงานด ้านศิลปวฒันธรรมจากทุกคณะและจากกองศิลปวฒันธรรม (กศว.6 .1 -1 -04 คําสั ่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม) เพ่ือขบัเคล่ือนให้เกิดการจดักิจกรรม ประเมินผลรายงานและกาํกบัติดตามการ

ดาํเนินงาน 

1.3 มีการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเพ่ือกาํกบัติดตามการดาํเนินงานให้เป้นไปตามแผน 

หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดาํเนินงาน (กศว.6.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม) 

  2. มีการบูรณการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินโครงการและกิจกรรม

ต่ า ง ๆ  ท่ี บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้า น ทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม กับ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม นัก ศึ ก ษ า                                       

ร่วมกบัชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั เพ่ือส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดคุณค่าท่ีดีงาม ดงัน้ี  

2.1 การบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการเขียนและ

รายงานข่าว(ส่ือสารฯวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพอ์ญัมณี วิชาวิศวกรรมแสงสวา่ง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศิวกรรม) โครงการชุด 

ดาบไทย เป็นส่วนหน่ึงของวิชาหัวขอ้พิเศษทางกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บญัฑิต สาขา

เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั(วศิวกรรม) วชิาการจดัการขาย) 

2.2 การบูรณการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักิจกรรมนกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาเขา้ร่วมการจดั

กิจกรรมในโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์80 

พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 (กศว.6.1-2-02เล่มรายงาโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์
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85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 

2555) 

  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการดาํเนินงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรมต่อสาธารณชน เช่นเร่ืองโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหา

มหามงคลเฉลิมพระชนม ์80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 ผ่านเวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th ของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (กศว.6.1-3-01 เวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th) ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ จดหมายข่าว RMUTP 

news (กศว.6.1-3-02จดหมายข่าว RMUTP news)ตลอดจนเผยแพร่ในสารรักษ์วฒันธรรมซ่ึงกองศิลปวฒันธรรมเป็น

ผูด้ ําเนินการรับผิดชอบโดยความร่วมมือจาก ๙ คณะ (กศว.6.1-3-03สารรักษ์วฒันธรรม) และจุลสาร มทร.พระนคร                    

(กศว.6.1-3-04จุลสาร มทร.พระนคร) เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก สู่สาธารณชน 

  4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน

และกิจกรรมนกัศึกษา 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ มีการประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการดา้นการ

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการเรียนการสอนดว้ยการสอบวดัผลการศึกษาของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณารับรองความเห็นชอบ ในวิชาการเขียนและรายงานข่าวและวิชาสุนทรียศาสตร์ในงานส่ือสารมวลชน(ส่ือสารฯ) วิชา

วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั (วิทยาศาสตร์ฯ) วิชาเทคโนโลยีแม่พิมพอ์ญัมณี วิชาวิศวกรรมแสงสวา่ง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(วศิวกรรม) (กศว.6.1-4-01 มคอ 5 วิชาการเขียนและรายงานข่าวและวิชา โครงการชุด ดาบไทย เป็นส่วนหน่ึงของวิชาหัวขอ้

พิเศษทางกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัญฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ

(วศิวกรรม) ) มคอ. 5 วชิา การจดัการขาย(บริหาร) 

มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการกิจกรรมนกัศึกษา

โครงการกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมีการบูรณาการงานดา้นศิลปะและวฒันธรรมได ้มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการโดยใช้

แบบสอบถาม ไดแ้ก่โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระ

ชนม ์80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 (กศว.6.1-4-02 เล่มรายงานผลโครงการ 5 ธนัวามหามงคล

เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียน

พรรษาประจาํปี 2555)   

  5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

โดย มีการนาํผลการประเมินในการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนมา

ปรับปรุงการสอนปรากฏใน วิชาการเขียนและรายงานข่าวและวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ(ส่ือสารฯ) วิชาเทคโนโลยีแม่พิมพอ์ญั

มณี  (กศว.6.1-5-01 มคอ 5 วชิาการเขียนและรายงานข่าวและวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ(ส่ือสารฯ)  โครงการชุด ดาบไทย เป็น

ส่วนหน่ึงของวิชาหัวขอ้พิเศษทางกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัญฑิต สาขาเทคโนโลยี

แม่พิมพเ์คร่ืองประดบั(วศิวกรรม)(วชิาการจดัการขาย)) 

ในกิจกรรมนกัศึกษาในแต่ละโครงการไดมี้การจดัทาํแบบประเมินผลทุกโครงการ  และไดเ้ก็บรวบรวมแบบ

ประเมินเพ่ือนาํมาวเิคราะห์สรุปผลการประเมินและขอ้เสนอแนะต่างๆเขา้ในท่ีประชุมกองศิลปวฒันธรรม เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะ

นั้นมาปรับปรุงในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมในคร้ังต่อไป (กศว.6.1-5-02 ระเบียบวาระวาระการประชุม/รายงานการ

รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555)  

  6. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
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โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการสร้างสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรม        

ในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับเอกลกัษณ์เฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ คือมีนักศึกษาของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรั้บรางวลัเยาวชนดีเด่น(กศว.6.1-6-01เอกสารภาพถ่ายผลงานเป็นท่ียอมรับดา้น

ศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555) (กศว.6.1-6-02 เอกสารภาพถ่ายรางวลัชนะเลิศในระดบัชาติดา้นศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 

2555) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56) 

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3 2 2 6 5 6 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว.6.1-1-01)   ผงัยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร/แผนภูมิระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม 

(กศว.6.1.1-02) แผนปฏิบัติงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

(กศว.6.1-1-03) แผนปฏิบตัราชการประจาํปี 2555/2556 

(กศว.6.1-1-04) คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

    (กศว.6.1-1-05) รายงานการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

    (กศว.6.1-2-01) 

 

          1.  มคอ 3 วชิาการเขียนและรายงานข่าว   

          2.  มคอ 3 วชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ(ส่ือสารฯ)   

          3.  หวัขอ้โครงการชุด ดาบไทย เป็นสาวนหน่ึงของวชิาหวัขอ้พิเศษทางกระบวนการผลิต

เคร่ืองประดบั   หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บญัฑิต สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั(วศิวกรรม)  

        4.  มคอ.3การจดัการขาย(บริหารธุรกิจ)         

    (กศว.6.1-2-02) 

 

โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระ

ชนม ์80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 

(กศว.6.1-3-01) เวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th และกองศิลปวฒันธรรม 

(กศว.6.1-3-02) จดหมายข่าว RMUTP news ฉบบัท่ี 1 (หน้าท่ี 8) ฉบบัท่ี 5 (หน้าท่ี 8) ฉบบัท่ี6 (หน้าท่ี 8) 

(กศว.6.1-3-03) สารรักษว์ฒันธรรม / หนงัสือส่งวารสารสารรักษว์ฒันธรรมสู่หน่วยงานภายนอก / เอกสารทาํเนียบรายช่ือ

หน่วยงานท่ีส่ง 

(กศว.6.1-3-04) จุลสาร มทร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 23 /จุลสาร มทร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 24 

(กศว.6.1-4-01)           1.  มคอ 5 วชิาการเขียนและรายงานข่าว   

          2.  มคอ 5 วชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ(ส่ือสารฯ)   

          3.  หวัขอ้โครงการชุด ดาบไทย เป็นสาวนหน่ึงของวชิาหวัขอ้พิเศษทางกระบวนการผลิต

เคร่ืองประดบั   หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บญัฑิต สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั(วศิวกรรม)  

         4.  มคอ.5การจดัการขาย(บริหารธุรกิจ) 

 

    (กศว.6.1-4-02)   เล่มรายงานผลโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหา
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 มงคลเฉลิมพระชนม ์80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 

(กศว.6.1-5-01 )           1.  มคอ 5 วชิาการเขียนและรายงานข่าว   

          2.  มคอ 5 วชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ(ส่ือสารฯ)   

          4.  หวัขอ้โครงการชุด ดาบไทย เป็นสาวนหน่ึงของวชิาหวัขอ้พิเศษทางกระบวนการผลิต

เคร่ืองประดบั   หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บญัฑิต สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั(วศิวกรรม)  

        6.  มคอ.5การจดัการขาย(บริหารธุรกิจ) 

    (กศว.6.1-5-03)  

 

รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

(กศว.6.1-6-01) เอกสารภาพถ่ายผลงานเป็นท่ียอมรับดา้นศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

    (กศว.6.1-6-02) 

 

เอกสารภาพถ่ายรางวลัชนะเลิศในระดบัชาติดา้นศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมโดยตรง  

2. มหาวิทยาลยัเทคดนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้จดัการ

สาธิตเผยแพร่วฒันธรรมไทยทั้งในระดบัภายในประเทศและต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

  1. ควรส่งเสริมให้มีผลงานศิลปวมันธรรมท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ืองเน้นปลูกฝังวฒันธรรมท่ีพ่ึงประสงค์ของสังคมในดา้นต่างๆ ท่ียงัไม่ได้

ดาํเนินการ  

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่ศิลปวฒัฯธรรมไทยทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร  

(CEO) 

-รองอธิการบดีดา้นกิจการ

นกัศึกษาฯ 

- กองศิลปวฒันธรรม 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

แผนพฒันา 

1. ส่งเสริมในกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติเพ่ือให้ผลงานมี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตอืนใจ   หลมิตระกูล โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 

     (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 

         (ผู้อาํนวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.2 :   การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์�การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการดาํเนินงาน) 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวฒันธรรมและคณะ มีการดาํเนินงานดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรมตามวงจร PDCA คือ มีแผนการดําเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปี                      

พ.ศ. ๒๕๕๕ (กศว.6.2-1-01เล่มแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕) และมีแผนการดาํเนินงานของกองศิลปวฒันธรรม 

(กศว.6.2-1-02 แผนปฏิบัติราชการกองศิลปวฒันธรรมประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕) การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเพ่ือการดาํเนินโครงการตามแผน (DO), โดยรายงานในการประชุม

คณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม(กศว.6.2-1-03รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม)            

มีการประเมินผลโครงการตามแผน (CHACK) ในแต่ละโครงการโดยใชแ้บบประเมิน(กศว.6.2-1-04 รายงานผลการ

ดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจาํปี๒๕๕๕) และมีการนาํผลการดาํเนินงานมาปรับปรุงโครงการโดยการประชุม

บุคลากรกองศิลปวฒันธรรม(ACT) และการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม(กศว.6.2-1-05 รายงานการ

ประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรม) 

   2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการดําเนินงานโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                      

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ปรากฎในตารางผลการดาํเนินงาน (กศว.6.2-2-01 ตารางรายงานผลการดาํเนิน

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมปี ๒๕๕๕) 

   3. มีการดาํเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองในแต่ละปีการศึกษา โดยมีการดาํเนินกิจกรรม/โครงการเดือนละ 1 คร้ัง เป็นอย่างน้อย

ตลอดปี (กศว.6.2-3-01 รายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ๒๕๕๔) (กศว.6.2-3-02รายงานผลการ

ดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ๒๕๕๕) 

   4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

4.1 โครงการกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร โดยคณะและกองศิลปวฒันธรรม มีการดาํเนินกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมโดยให้บุคลากรและนกัศึกษาเขา้ร่วม

โครงการและผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บประโยชน์จากการสอบถามในแบบประเมินก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีดีแก่ชุมชน

ภายใน เช่นโครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 

80 พรรษา มหาราชินี  (กศว.6.2-4-01เล่มรายงานผลการดาํเนินโครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา

มหาราชา โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี) 

4.2 โครงการกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร โดยคณะและกองศิลปวฒันธรรมจัดโครงการกิจกรรม โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการเพ่ือส่งเสริมและสร้าง
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คุณค่าต่อชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน เพ่ือพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอก

ต่างๆตลอดจนชุมชนแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั (กศว.6.2-4-02 รายงานการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน

ภายนอก เ ร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ดอกกลว้ยไมป่้าไทยจากโสนหางไก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การพฒันา

ผลิตภณัฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเร่ืองนํ้ าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวดัสมุทรสงคราม สถาบันวิจัยและพฒันา)

(กศว.6 .2 -4 -03สารรักษ ์วฒันธรรมและแบบตอบรับการได ้รับประโยชน์)  และมีการเผยแพร่องค ์ความรู้ด ้าน

ศิลปวฒันธรรมแก่ชุมชนภายนอกในสารรักษ์วฒันธรรม 2 ภาษาและหน่วยงานภายนอกตอบรับในการได้รับประโยชน์

ในแบบตอบรับ 

   5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะท่ีจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมโดยตรงมีการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมเขา้ก ับการเรียนการสอนและยงัสามารถส่งเสริม

นักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีฝีมือและมีผลงานได้รับรางวลัเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

(กศว.6.2-5-01 ผลงานท่ีได้รับรางวลัด้านศิลปวฒันธรรมในระดับชาติ ประจาํปี 2555)   
   

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56) 

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3   5 5 5 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว.6.2-1-01) เล่มแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ.2555 

(กศว.6.2-1-02) แผนปฏิบติัราชการกองศิลปวฒันธรรมประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(กศว.6.2-1-03) รายงานการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

(กศว.6.2-1-04) รายงานผลการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมประจาํปี๒๕๕๕ 

(กศว.6.2-1-05) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรมและการประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

(กศว.6.2-2-01) ตารางรายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมปี ๒๕๕๕ 

(กศว.6.2-3-01) รายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมปี๒๕๕๔ 

(กศว.6.2-3-02) รายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ๒๕๕๕ 

(กศว.6.2-4-01) เล่มรายงานผลการดาํเนินโครงการ5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา 

โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี 

(กศว.6.2-4-02) รายงานการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอกภายนอก เร่ืองการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ดอกกลว้ยไมป่้าไทยจากโสนหางไก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การพฒันา

ผลิตภณัฑ์อาหารจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองนํ้ าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวดัสมุทรสงคราม 

สถาบนัวิจัยและพฒันา 
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(กศว.6.2-4-03) สารรักษ์วฒันธรรมและแบบตอบรับการได้รับประโยชน์ 

(กศว.6.2-5-01) ผลงานท่ีได้รับรางวลัด้านศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ ประจาํปี 2555 

 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการดาํเนินงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม          

ตามวงจรคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะที่จ ัดการเรียนการสอนและงานวิจ ัยที่ เ กี่ยวขอ้งก ับ

ศิลปวฒันธรรมโดยตรง และสามารถบูรณาการสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น งานบริการวิชาการ และงาน

วิชาการ 

3. มหาวิทยาลยัเทคดนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ความวางใจจึงได ้รับเชิญจากหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้มีการจ ัดสาธิตงานดา้นฝีมือเพื่อ เผยแพร่วฒันธรรมไทยทั้ งในระด ับภายในประเทศ               

และต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายการเขา้ร่วมกิจกรรมใหท้ัว่ถึง 

ข้อเสนอแนะ 

              1.  ส่งเสริมให้มีเวทีประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

 
 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. โครงการประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร  

(CEO) 

-รองอธิการบดีดา้นกิจการ

นกัศึกษาฯ 

- กองศิลปวฒันธรรม 

 

 

ปีการศึกษา 2556 

แผนพฒันา 

1. ส่งเสริมให้มีระบบการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม

ของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

 

 

ปีการศึกษา 2556 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตอืนใจ   หลมิตระกูล โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 

     (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 

         (ผู้อาํนวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.3 :   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์�การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการดาํเนินงาน) 

    1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี โดยเชิญผูบ้ริหาร บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ

ศิลปวฒันธรรม และได้รับความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี (กศว.6.3-1-01 หนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการ

ด ้านทํานุบํา รุงศิลปวฒันธรรม ประจําปี  2555)  (กศว.6 .3 -1 -02  เล่มรายงานผลการดํา เนินโครงการทํานุบํารุ ง

ศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555) (กศว.6.3-1-03 เอกสารภาพถ่ายกิจกรรมโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 

2555)(กศว.6.3-1-04 เล่มรายงานผลโครงการ5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา)(กศว.6.3-1-05 

โครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา มหาราชินี) 

   2. ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คาํนึงถึงความปลอดภยัของอาคารสถานท่ีโดยมียามรักษาความ

ปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง(กศว.6.3-2-01 ภาพยามรักษาความปลอดภยั) มีการติดตั้งถงัดับเพลิงเพื่อป้องกันอคัคีภยั มี

กลอ้งวงจรปิดเพื่อตรวจจับผูป้ระสงค์ร้ายภายในบริเวณมหาวิทยาลยั (กศว.6.3-2-02 ภาพถงัดับเพลิง กลอ้งวงจรปิด

ประจาํตึก) และอาคารมีการทาํความสะอาดสถานท่ีอย่างถูกสุขลกัษณะ โดยมีพนักงานทาํความสะอาดประจาํตึกต่างๆ 

และมีการตกแต่งสถานท่ีให้มีความสวยงามอย่างมีสุนทรีย ์(กศว.6.3-2-03 ภาพถ่ายอาคารสถานท่ีท่ีสะอาดและตกแต่ง

อย่างสวยงาม) 

     3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีพ้ืนท่ีไม่มากนกั ดงันั้นผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั

จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแลลักษณะกายภาพ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัใหมี้ความร่มร่ืนตามลกัษณะของพ้ืนท่ี และมีการจดัสถานท่ีพกัผ่อน ให้มีความ

สะอาดถูกสุขลกัษณะและการตกแต่งสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู ่จรรโลงจิตใจให้บุคลากรและนกัศึกษามีความสุข.(กศว.6.3-3-

01 ภาพถ่ายสถานท่ีอาคาร และภูมิทศัน์ของมหาวิทยาลยั) 

    4. การจดัใหมี้พ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอยา่งสมํ่าเสมอ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรมและมีการ

จดักิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ คือมีหอประชุม D – hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและห้องประชุมในทุกคณะเพ่ือจดักิจกรรม

ทางศิลปวฒันธรรม มีศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีพิพิธภณัฑ์เรือนหมอพรของ 

คณะศิลปศาสตร์ มีศูนยก์ารเรียนรู้ด้านส่ิงทอและแฟชั่นท่ีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น (กศว.6.3-4-01 

หอประชุม D –Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) (กศว.6.3-4-02 ห้องประชุมพร้อมมงคล,และห้องประชุมมงคลอาภา 

คณะบริหารธุรกิจ) (กศว.6.3-4-03 ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์)(กศว.6.3-4-04 ห้องประชุมโชติเวช) 
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http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTk1MzA=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTk1MzA=


(กศว.6.3-4-05 ภาพศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวฒันธรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) (กศว.6.3-4-06 ภาพศูนยก์ารเรียนรู้

ด้านส่ิงทอและแฟชั่น) 

     5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1 – 4 ไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมี้การประเมินการพฒันาสุนทรยภาพในมิติทางศิลปะ และ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4 โดยใช้แบบสอบถามจากทุกคณะซ่ึงได้ผลเฉล่ีย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน                      

(กศว.6.3-5-01สรุปผลระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา) 
  

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56) 

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3   5 5 5 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว.6.3-1-01) หนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

   (กศว.6.3-1-02) เล่มรายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

(กศว.6.3-1-03) ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจาํปี 2555 

(กศว.6.3-1-04) รายงานผลโครงการโครงการ5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา 

(กศว.6.3-1-05) โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี 

(กศว.6.3-2-01) ภาพยามรักษาความปลอดภยั 

(กศว.6.3-2-02) ภาพถงัดบัเพลิง กลอ้งวงจรปิดประจาํตึก 

(กศว.6.3-2-03) ภาพถ่ายอาคารสถานท่ีท่ีสะอาดและตกแต่งอย่างสวยงาม 

(กศว.6.3-3-01) ภาพถ่ายสถานท่ีอาคาร และภูมิทศัน์ของมหาวิทยาลยั 

(กศว.6.3-4-01) หอประชุม D –Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  

(กศว.6.3-4-02)                     ห้องประชุมพร้อมมงคล,และห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 

(กศว.6.3-4-03) ห้องประชุมเฟืองเหนือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(กศว.6.3-4-04) ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

(กศว.6.3-4-05) ภาพศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวฒันธรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

(กศว.6.3-4-06) ภาพศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นส่ิงทอและแฟชัน่ 

    (กศว.6.3-5-01) สรุปผลระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา 

 

 

 

 

จุดแข็ง 
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1. บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม

และต่อวฒันธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประสานงานความร่วมมือ จดักิจกรรมศิลปวฒันธรรมโดยใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ข้อเสนอแนะ 

  - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์อยา่งสมํ่าเสมอ 

2 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลสถานท่ี

ใหถู้กสุขลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นหอ้งนํ้ า หรือโรงอาหาร 

3 ทาํนุบาํรุงรักษาอาคาร สถานท่ีไวเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม

อยา่งยาวนาน 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร  

(CEO) 

-รองอธิการบดีดา้นกิจการ

นกัศึกษาฯ 

- กองศิลปวฒันธรรม 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

แผนพฒันา 

1. จดัใหมี้การจดัสวนในร่มภายในอาคาร หรือประดบัตกแต่

ตามอาคารเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทาํใหน่้าอยูม่าก

ข้ึน 

2. จดัตกแต่งสถานท่ีตามโอกาศวนัสาํคญัและประเพณีของ

ชาติ 

3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีเรือนหมอพร

จดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมกบักรุงเทพมหานคร 

  

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตอืนใจ   หลมิตระกูล โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 

     (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 

         (ผู้อาํนวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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