
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน ๓  อาคารสํานักงานอธิการบดี  
___________________________ 

ผูมาประชุม 
 ๑.  ผศ.ยุทธภูมิ    สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ประธาน 

 ๒.  นายวัชรพงษ    สูงปานเขา  ผูชวยอธิการบดี  รองประธาน 

 ๓. นางรตนมน    จันทรอุทัย  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

 ๔. นางประดิษฐา   นาครักษา  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

 ๕. นางสาวนิตยา   นวมพรอมพันธุ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  กรรมการ 

 ๖. นางสาวอัมพวัน   ยันเสน   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

 ๗. นางลาวัลย    สายสุวรรณ  คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

 ๘. นางสาวณัฐวรรณ   จันทรพวง  คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

 ๙. ผศ.พิชญ   ดาราพงษ   คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ           

        ๑๐.นางสาวทิพรดา  มุงดี     คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ  

 ๑๑. นายพัดยศ   เพชรวงษ   คณะศิลปศาสตร  กรรมการ  

 ๑๒.นางสาวเบญจมาศ  สระบัวคํา   คณะศิลปศาสตร  กรรมการ 

 ๑๓. ผศ.กมล   พรหมหลาวรรณ   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  กรรมการ 

 ๑๔. นายชูเกียรติ   อนันตเวทยานนท   คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ  กรรมการ  
 ๑๕. นางสาวอาภรณ  แกวพรหมมาน   คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ  กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแกว   กองนโยบายและแผน  กรรมการ 

 ๑๗.นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ    กองนโยบายและแผน  กรรมการ 

 ๑๘. นายธีรพล   ชมชื่น     กองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

 ๑๙. วาท่ี ร.ต.สราทตรา  เลงไพบูลย   กองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

 ๒๐.นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลยผล   กองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

 ๒๑.นายชนัตชญานนันท  รัตนบุญทอง    กองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

 ๒๒.นางสาววันทนา  ครุฑจันทร   กองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

 ๒๓.นายศิริวัฒน   สายสุนทร   กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒๔.นางสาวนวลพรรณ  จําปาเทศ   กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒๕.นางสาวทัศนีย  นอยแดง    กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒๖.นางรัตนา   ดิสสระ    กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

/ ๒๗.นางสาวนฤตยา... 



 
 

 

 ๒๗.นางสาวนฤตยา  อภิชาตโยธิน   กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒๘.ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง   ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม เลขานุการ 

 ๒๙.นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม     กองศิลปวัฒนธรรม  ผูชวยเลขานุการ 

 ๓๐.นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ    กองศิลปวัฒนธรรม  ผูชวยเลขานุการ 

 ๓๑.นายเกศไกรศร  แกวสามารถ   กองศิลปวัฒนธรรม  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายพรชัย   เตชะธนเศรษฐ   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ติดราชการ 

๒. นางปยะธิดา   สีหะวัฒนกุล   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ติดราชการ 

๓. นางสาวประพาฬภรณ  ธีรมงคล    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ติดราชการ 

๔. นายอนุสรณ   ใจทน     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ติดราชการ 

๕. นายณัฐภณ   สุเมธอธิคม   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 

๖. นายจิระพงษ   เริกเขียว    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 

๗. นายธนพล   ผลจันทร   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 

๘. ดร.ศรีสุดา   อินทมาศ   คณะบริหารธุรกิจ  ติดราชการ 

๙. นางสาวอภิชฏา  ทองรักษ   คณะวิศวกรรมศาสตร  ติดราชการ 

๑๐. นางรัตนา   เหลาสินชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร  ติดราชการ 

๑๑. นายประยุทธ   สุวรรณศรี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดราชการ 

๑๒. นางสาวฐิตาภา  เนื่องนิยม   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดราชการ 

๑๓. นายประดิษฐ  พยุงวงศ    คณะศิลปศาสตร  ติดราชการ 

๑๔. นายนเรศ   กันธะวงค   คณะศิลปศาสตร  ติดราชการ 

๑๕. วาท่ี ร.ต. ธีระพงษ  ฐานะ     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  ติดราชการ 

๑๖. นางสาวสุนิสา  ขุนทอง    คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ  ติดราชการ 

๑๗. วาท่ี ร.ต. ยุรวัฒนันท  ศตทลธรรัตน   กองนโยบายและแผน  ติดราชการ 

๑๘. ผศ.ดร.รพีพรรณ  สุฐาปญณกุล   ชวยราชการกองศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 

๑๙. นายถาวร   ออนลออ   กองศิลปวัฒนธรรม  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  ๑.๑ ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่ง ท่ี ๑๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ               

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีคณะ ๙ คณะ กองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา                      

กองนโยบายและแผน รวมสนับสนุนและดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยมีรายชื่อปรากฏตามเอกสาร                 

การประชุมท่ีแนบมานี้  



 
 

  ๑.๒ ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได มี คําสั่ ง ท่ี  ๑๕๐/๒๕๖๑  เรื่อง  แตงตั้ งคณะกรรมการ                   

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ิมเติม ในสวนของคณะกรรมการดําเนินงาน ไดแก                 

นางสาวอภิชฏา  ทองรักษ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร เปน กรรมการ  

  ๑.๓  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได มี คําสั่ ง ท่ี  ๒๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง  แตงตั้ งคณะกรรมการ                      

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ิมเติม ในสวนของคณะกรรมการดําเนินงาน ไดแก                   

นางสาวศิรินาถ  สิงหาแกว สังกัด กองนโยบายและแผน เปน กรรมการ  

  ท้ังนี้ ประธานในท่ีประชุมขอใหคณะกรรมการดังกลาว ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ               

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ โดยมีคําสั่ง จํานวน ๓ ชุด เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและหากมีการแกไขรายชื่อ

ดังกลาว สามารถแจงไดท่ีฝายเลขานุการในท่ีประชุม  

  ๑.๔ แจงการปรับรูปแบบใหม เปนการประชุมอิเล็กทรอนิกส  (E-Meeting) โดยเริ่ม                    

การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เปนตนไป เพ่ือจะไดตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัย Digital University และชวยลดการใชกระดาษ 
   

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบฝายเลขานุการดําเนินการตอไป หากมีการแกไขหรือ 

     ปรับแกในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

   พิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                

และอนุรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี   

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  - ไมมีวาระในเรื่องสืบเนื่อง - 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ ขอพิจารณาการเสนอของบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลผลิตท่ี ๔  
  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใหม 

  ประธานในท่ีประชุม แจงวาตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีเตรียมการและจัดทําดัชนี                

ชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะท่ี ๑๒               

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจะเริ่มในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ จึงขอความรวมมือใหคณะท้ัง ๙ คณะ                    

และกองศิลปวัฒนธรรม นําเสนอโครงการท้ังงบประมาณเงินรายจายและเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    



 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบบูรณาการรวมกันกับมหาวิทยาลัย ท่ีมีความสําคัญและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

เป าประสงค  และตัวชี้ วัด ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  ท้ั งนี้  ไดนํ าตารางท่ีคณะท้ัง ๙  คณะ และ                        

กองศิลปวัฒนธรรม ไดนํ ามาบรรจุไว ในยุทธศาสตร ท่ี  ๔ พัฒนาการทํานุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ                       

รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดดานการ
บริหาร (๑๕ ป) 

ตัวชี้วัด ๕ ป หนวยงาน 
ท่ีจัดทํา 

หนวยนับ คาเปาหมาย 

     ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 

๔.๑ มีกลไกการอนุรักษ

และ ทํ านุ บํ ารุ งศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ตาม

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ (คุณภาพ) 

๔ .๑ .๑  จํ า น ว น

โครงการบูรณ าการ

ทํ า นุ บํ า รุ ง ศ า ส น า 

ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม 

(ตามยุทธศาสตรชาติ) 

๔.๑.๑.๑ จํานวนโครงการ

บูรณาการดานทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

รวมกับสังคม ชุมชน องคกร 

- กศว โครงการ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๑. คอ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๒. ทคศ.  ๓ ๓ ๓ ๓ 

๓. ทสม.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔. บธ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๕. วท.  ๑ ๑ ๑ ๑ 

๖. วศ.  ๑ ๑ ๑ ๑ 

๗. ศศ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๘ อสอ.  ๓ ๓ ๓ ๓ 

๙. สถอ.  ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๐.กศว.  ๖ ๖ ๖ ๖ 

  ๔.๑.๑.๒ จํานวนผลงานดาน

ก า ร อ นุ รั ก ษ ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศ า ส น า  ศิ ล ป ะ  แ ล ะ

วัฒนธรรม ท่ีเผยแพรบนสื่อ

เทคโนโลยี 

- กศว ผลงาน ๒๕ ๒๕ ๒๖ ๒๖ 

๑. คอ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๒. ทคศ.  ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓. ทสม.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔. บธ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๕. วท.  ๒ ๒ ๓ ๓ 

๖. วศ.  ๑ ๑ ๑ ๑ 

๗. ศศ.  ๑ ๑ ๑ ๑ 

๘ อสอ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๙. สถอ.  ๒ ๒ ๒ ๒ 

๑๐.กศว.  ๖ ๖ ๖ ๖ 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีปะชุมพิจารณาและมอบผูรับผิดชอบท้ัง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม 

    ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของท้ังในเรื่องของการของบประมาณเงินรายได  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร   

    เปาประสงค ตัวชี้วัด ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว พรอมดําเนินการใหได 

    ตามเปาประสงคและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละหนวยงาน 

/ ระเบียบวาระ... 



 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๕.๑ รายงานผลการเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ผลผลิตท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใหม 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือใหหนวยงานท้ังในคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม จัดทํา                

คําเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลผลิตท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มายัง              

กองนโยบาย  และแผน จํานวน ๓๓ โครงการ งบประมาณท่ีเสนอขอ จํานวน ๕,๒๗๑,๙๗๐ บาท (หาลานสองแสน               

เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน) โดยฝายเลขานุการไดนําตารางสรุปคําเสนอของบประมาณรายจายประจํา   

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม              

อยางยั่งยืน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 
๑. โครงการคายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตรเพ่ือเอกลักษณ 

    ศิลปวัฒนธรรม 

๓๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการคายบูรณาการคหกรรมศาสตรเชิงสรางสรรคเพ่ือ 

    สงเสริมศิลปวัฒนธรรมดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒๕๐,๐๐๐ 

๓. โครงการตามรอยพระราชดําริเพ่ืออนุรักษและพัฒนาผลิตภัณฑ   

    เพ่ือใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช 
๒๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาคลังปญญาเพ่ือสืบสานงานคหกรรมศาสตรไทย ๒๕๐,๐๐๐ 

 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพรสูประชาคมอาเซียน ๗๒,๖๐๐ 

๒. โครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม 

    ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๕๕,๐๐๐ 

 

 

 

/ คณะบริหารธุรกิจ... 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 
๑. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตสํานึกครูชาง 

    รุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม 

๑๐๔,๕๐๐ 

๒. โครงการครุศาสตรรวมใจ สนองพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๒,๕๐๐ 



 
 

คณะบริหารธุรกิจ งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สูนักธุรกิจมืออาชีพ ๑๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการตามรอยพระราชดําริเพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ       

    สิ่งแวดลอม 
๑๑๐,๒๐๐ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

๗๕,๐๐๐ 

๒. โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินดาน   

    ทรพัยากรธรรมชาติ 
๘๙,๖๐๐ 

๓. โครงการเทคโนโลยีวัสดุกับภูมิปญญาไทย ครั้งท่ี ๑  

    สถาปตยกรรมโครงสราง 
๗๕,๐๐๐ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 
๑. โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ ๑๑๙,๖๕๐ 

๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

    ปลูกจิตสํานึกสรางปอดเมือง 

๑๒๘,๓๒๐ 

๓. การถายทอดความรูสูการปฏิบัติเพ่ือการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

    ใหแกวัดบางเตยนอก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

๑๒๒,๑๐๐ 

 

คณะศิลปศาสตร งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม ๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสัปดาหเทิดพระเกียรติ “พลเรือนเอกพระเจาบรมวงศ 

    เธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” 
๕๑,๐๐๐ 

๓. โครงการศิลปศาสตรรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ๓๗,๐๐๐ 

๔. โครงการคายภาษาและวรรณศิลป ๘๙,๕๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ คณะอุตสาหกรรม...  

 

 

 



 
 

 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานสิ่งทอ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม ๑๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ๑๖๐,๐๐๐ 

๔. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ๑๕๐,๐๐๐ 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 
๑. โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

    พระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

๒๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

    การออกแบบสูสากล 
๒๕๐,๐๐๐ 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ตอ) งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 
๓. โครงการสืบทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมสูระบบดิจิทัล 

    เพ่ือเปนฐานความรู 
๒๕๐,๐๐๐ 

 

กองศิลปวัฒนธรรม งบประมาณรายจายท่ีเสนอขอ (บาท) 

๑. โครงการสืบสานวันสําคัญของชาติ ๔๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดําริเศรษฐกิจ   

    พอเพียง 
๑๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎี 

    สูการปฏิบัต ิ
๑๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการบูรณษการองคความรูศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. ๓๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาภาษา สรางคุณคาแบบบูรณาการ ๔๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ ระกับอุดมศึกษา 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

  มติท่ีประชุม รับทราบและมอบผูรับผิดชอบท้ัง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม รอผลการ 

         เสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒จาก 

      มหาวิทยาลัยตอไป 
 



 
 

 ๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลผลิตท่ี ๔ การทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีทําการเบิกจายเปนไปตามแผนและไมเปนไป 
   ตามแผน  

   ประธานในท่ีประชุม ไดแจงวามหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางเครงครัดในเรื่องของการติดตาม

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท้ังในเรื่องของแผนปฏิบัติงานและแผนเบิกจาย ใหเปนไปตามไตรมาสของการ

เบิกจาย ถาหนวยงานใดมีปญหาในเรื่องของการเบิกจายท่ีไมเปนไปตามแผน มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการในเรื่อง               

ของการเสนอของบประมาณในปตอไป ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดนําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ

รายจายและเงินรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการคายภาษาอังกฤษดานคหกรรมศาสตรเพื่อ              

   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓๕ ๕๐,๐๐๐  ๒ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ. และ มี.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการคายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร   

    เพื่อเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

๓๕ ๒๐๘,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ม.ค. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 

๒. โครงการคายอนุรักษเชิงสรางสรรคดวยภูมิปญญา 

    ทองถ่ินไทยแหงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔๕ ๑๕๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 
๓. โครงการตามรอยพระราชดําริเพื่ออนุรักษและพัฒนา 

    ผลิตภัณฑเพื่อใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช 

๔๐ ๑๔๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 
๔. โครงการพัฒนาคลังปญญาเพื่อสบืสานศาสตรและ 

    ศิลปงานคหกรรมศาสตรไทย 

๒๐ ๑๔๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตมาสท่ี ๒ 

(มี.ค. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 

 

/ คณะเทคโน... 

 

 



 
 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพรสู 

    ประชาคมอาเซียน 

๓๐ ๖๖,๐๐๐  ๒ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑ 

และ ๔ 

(ธ.ค. ๖๐ , ก.ค.๖๑) 

เปนไปตามแผน 

๒. โครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใส 

    ใจสิ่งแวดลอมในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก  

      พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

     สยามบรมราชกุมารี 

๓๕ ๕๐,๐๐๐  
๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ม.ค. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 

 

คณะบริหารธุรกิจ 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรรําลึก “๑๙  

    ธันวาคม” 

๓๐๐ ๗๕,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑ 

(ธ.ค. ๖๐ ) 

เปนไปตามแผน 
๒. โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ๘๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 

 

/ คณะวิทยา... 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

    และสิ่งแวดลอม 

๗๐ ๖๒,๖๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ.. ๖๑ ) 

เปนไปตามแผน 

๒. โครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ ๘๐ ๘๕,๔๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(มี.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

/ คณะวิศว... 



 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการอนุรักษและ   

    ฟนฟูธรรมชาติโครงการพระราชดําริ 

๘๐ ๑๗๖,๖๐๐  ๔ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑-๔ 

(ธ.ค. ๖๐ ,ก.พ. ,พ.ค. 

,ก.ค. ๖๑ ) 

อยูระหวางดําเนินการ 

๒. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คร้ังที่ ๒ ๑๐๐ ๕๑,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ม.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๓. การประยุกตศิลปะลายไทยสูงานพุทธศิลปดวยกรอบ 

    พระ 

๓๐ ๙๗,๔๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(เม.ย. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

คณะศิลปศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม ๓๐๐ ๓๔,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(มิ.ย. ๖๑ ) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๒. โครงการสัปดาหเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอกพระเจา 

    บรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

     กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” 

๑๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(พ.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

๓. โครงการศิลปศาสตรรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ๒๐ ๓๗,๕๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(มี.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๔. โครงการคายภาษาและวรรณศิลป     ๓๐ ๘๙,๕๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ก.พ. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

/ คณะอุตสาหกรรม... 

 

 

 

 



 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม ๑๒๕ ๑๓๗,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(ม.ค. ๖๑ ) 

เปนไปตามแผน 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

    สยามบรมราชกุมารี  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ  

    การออกแบบ 

๕๐ ๑๓๑,๗๐๐  
๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(มิ.ย. ๖๑ ) 

อยูระหวางดําเนินการ 

๒. โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ๕๐ ๑๗๖,๓๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑ 

 (ก.พ. ๖๑) 

เปนไปตามแผน 
๓. โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการออกแบบสูสากล 

๕๐ ๑๕๑,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๒ 

(มี.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

กองศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญ 

    ของชาติ 

๑,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๔ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑ 

และ ๔ 

(ต.ค. , ธ.ค. ๖๐ , ก.ค.

, ส.ค. ๖๑ ) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๒. โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดําริ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

๕๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๔ 

 (ก.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๓. โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย     

    : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น 

๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑ 

(ธ.ค. ๖๐) 

เปนไปตามแผน 

 

/ กองศิลป... 



 
 

กองศิลปวัฒนธรรม(ตอ) 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๔. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ 

    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 

๔๕ ๕๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(พ.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 
๕. โครงการบํารุงรักษาตนไมในแปลง ๙๐๕ และศึกษา 

    ความหลากหลายทางกายภาพ 

๕๕ ๕๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๔ 

(ส.ค. ๖๑) 

อยูระหวางดําเนินการ 
 

   เม่ือพิจารณาจากตารางท่ีแนบมานั้น ยังมีบางหนวยงานท่ีแผนปฏิบัติราชการและแผน               

การใชจายงบประมาณ ไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ จึงขอความรวมมือท้ังคณะท้ัง ๙ คณะ และ

กองศิลปวัฒนธรรม รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ท้ังนี้ ประธานในท่ีประชุม ไดเนนย้ําในสวนของการ

เขาใชระบบ BPM การรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จ เพ่ือรายงานผลดังกลาวไปยัง                

กองนโยบายและแผน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบผูรับผิดชอบท้ัง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการ 

    ในสวนของการรายงานผลโครงการท้ังในเรื่องของดําเนินงานใหเปนไปตาม 

    แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ รวมท้ังการเขาใชระบบ 

    BPM รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

 ๕.๓ การกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
       ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ปงบประมาณ ๒๕๖๑) 
 

       ๕.๓.๑ รายงานผลรอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

    มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา 

    สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 

 

    ประธานในท่ีประชุม ไดขอใหผูท่ีรับผิดชอบในสวนของคณะและกองศิลปวัฒนธรรม 

รายงานผลตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ปงบประมาณ ๒๕๖๑) รอบ ๖ เดือน ดังนี้ 

 

 

 

 

 / ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑  ... 

 



 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑  จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 
 

หนวยงาน คาเปาหมาย จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๒ ๐ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๓ ๖ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๒ ๒ 

คณะบริหารธุรกิจ ๑ ๒ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ ๒ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑ ๓ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ๓ ๑ 

กองศิลปวัฒนธรรม ๕ ๖ 

รวม ๒๑ ๒๓ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒   จํานวนผูสืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปญญาของมหาวิทยาลัย 
 

หนวยงาน คาเปาหมาย จํานวน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๑ ๐ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๑ ๕ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๑ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ๑ ๒ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๐ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๓ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑ ๑ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ๑ ๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม - - 

รวม ๙ ๑๓ 



 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓   ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 
 

หนวยงาน คาเปาหมาย จํานวนผลงาน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๑ ๐ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๕ ๓ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๑ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ๓ ๓ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ ๒ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑ ๒ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ๒ ๑ 

กองศิลปวัฒนธรรม ๒ ๗ 

รวม ๑๙ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔    จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

หนวยงาน คาเปาหมาย 
จํานวนผลงาน 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๑ ๐ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๑ ๓ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๑ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ๑ ๓ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๑ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑ ๑ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ๑ ๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม - - 

รวม ๙ ๑๐ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕  จํานวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชดําริ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช/โครงการ 
          ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หนวยงาน จํานวน จํานวน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๒ ๑ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๑ ๓ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๒ ๒ 

คณะบริหารธุรกิจ ๑ ๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๒ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑  ๑ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ๔ ๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม ๕ ๕ 

รวม  ๑๙ ๑๙ 



 
 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบผูรับผิดชอบท้ัง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม รายงานผล 

    ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามท่ี 

    มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ๕.๓.๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามแผน 

   การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  ประธานในท่ีประชุม ไดขอใหผูท่ีรับผิดชอบในสวนของคณะและกองศิลปวัฒนธรรม 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) เพ่ือการกํากับติดตามการดําเนินงาน               

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามแผนท่ีผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรม ไดกําหนดไวอยางเครงครัด             

โดยในไตรมาสท่ี ๒ มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๑ โครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินการ เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

    ตามแนวพระราชดําริฯ 

๓๕ ๕๐,๐๐๐  ๑๖-๑๗ ก.พ. ๖๑ 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการคายอนุรักษเชิงสรางสรรคดวยภูมิปญญา 

    ทองถ่ินไทยแหงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔๕ ๑๕๐,๐๐๐  
๒๐-๒๒ ม.ค. ๖๑ 

๒. โครงการตามรอยพระราชดําริเพื่ออนุรักษและพัฒนา 

    ผลิตภัณฑเพื่อใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช 

๔๐ ๑๔๐,๐๐๐  
๒๗-๒๘ ม.ค. ๖๑ 

๓. โครงการพัฒนาคลังปญญาเพื่อสืบสานศาสตรและ 

    ศิลปงานคหกรรมศาสตรไทย 

๒๐ ๑๔๐,๐๐๐  
๖-๘ มี.ค. ๖๑ 

คณะบริหารธุรกิจ 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ๘๐,๐๐๐  ๙-๑๐ ม.ค. ๖๑ 

๒. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา 

    คณะบริหารธุรกิจ 

๑๕๐  ๑๕๕,๕๐๐ 
๑๒-๑๔ ม.ค. ๖๑ 

 



 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

    และสิ่งแวดลอม 

๗๐ ๖๒,๖๐๐  
๒๘ ก.พ. ๖๑ 

๒. โครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ ๘๐ ๘๕,๔๐๐  ๒๔ ก.พ. ๖๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการอนุรักษและ   

    ฟนฟูธรรมชาติโครงการพระราชดําริ 

๘๐ ๑๗๖,๖๐๐  ๘-๙ ธ.ค. ๖๐ ,๖-๗ ก.พ. ๖๑ , 

๑๒-๑๓ พ.ค. , ๖-๗ ก.ค. ๖๑ 

๒. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คร้ังที่ ๒ ๑๐๐ ๕๑,๐๐๐  ๑๖ ม.ค. ๖๑ 

๓. การประยุกตศิลปะลายไทยสูงานพุทธศิลปดวยกรอบ 

    พระ 

๓๐ ๙๗,๔๐๐  
๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๑ 

คณะศิลปศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๓. โครงการศิลปศาสตรรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ๒๐ ๓๗,๕๐๐  ๑๓-๑๗ ก.พ.๖๑ 

๔. โครงการคายภาษาและวรรณศิลป     ๓๐ ๘๙,๕๐๐  ๒-๔ ก.พ. ๖๑ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม ๑๒๕ ๑๓๗,๐๐๐  ๒๐-๒๑ ม.ค. ๖๑ 

๒. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ๔๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๖๑ 

๓. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

    พระราชดําริฯ 

๓๐  ๖๐,๐๐๐ 
๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๑ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการออกแบบสูสากล 

๕๐ ๑๕๑,๐๐๐  
๑๖-๑๘ มี.ค. ๖๑ 

 

 

 



 
 

กองศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ 

    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 

๔๕ ๕๐,๐๐๐  
๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๑ 

๒. โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม หลักสูตร  

    “วิทันตสาสมาธิ รุนที่ ๒ ภาคที่ ๒” 

๒๕  ๑๐๐,๐๐๐ ๙ ต.ค. ๖๐ – ๑๒ 

ก.พ. ๖๑ 

๓. โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม :  

    จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

๑๘๐  ๗๐,๐๐๐ 
๒ ก.พ. ๖๑ 

๖. โครงการผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล ๓ /ฉบับ  ๑๓๐,๐๐๐ มี.ค. , ส.ค. ๖๐ 

  

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหผูท่ีรับผิดชอบในสวนของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม 

                  ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และใหรายงานผล 

        โครงการ/กิจกรรม ภายใน ๑ เดือน หลังไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแลว 

        โดยใหผูรับผิดชอบในดานของคณะ ตองประสานงาน และรายงานผลโครงการ / 

        กิจกรรม ใหผูรับผิดชอบดานแผนของคณะ เพ่ือบันทึกขอมูลเขาระบบ BPM ดวย 

 
 

   ๕.๓.๓    การเตรียมการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) ตามแผน 

     การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

     ประธานในท่ีประชุม ไดขอใหผูท่ีรับผิดชอบในสวนของคณะและกองศิลปวัฒนธรรม 

แจงรายละเอียดการเตรียมการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๓  (เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑) ซ่ึงมี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

จําน วน  ๒  โค ร งก าร  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑ โครงการ คณะศิลปศาสตร จํานวน ๒ โครงการ                        

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน ๑ โครงการ และกองศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ โดยสรุป

รายละเอียดไดดังนี้ 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
งบประมาณทีไ่ดรับ เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ๔๐  ๒๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(เม.ย. ๖๑) 

๒. โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยทางดาน 

    คหกรรมศาสตรสูสากล 

๑๑  ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(๒๗ เม.ย. – ๖ พ.ค. ๖๑) 

 



 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
งบประมาณทีไ่ดรับ เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการอนุรักษพันธุกรรม 

    และฟนฟูธรรมชาติโครงการพระราชดําริ 

 

๘๐ ๑๗๖,๐๐๐  ๔ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๑-๔ 

(๘-๙ธ.ค.๖๐,๑๑-๑๒

ก.พ.,๑๒-๑๓พ.ค.,๖-๗

ก.ค.๖๑) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
งบประมาณทีไ่ดรับ เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการสรางจิตสํานึกในการอนรัุกษพันธุกรรมพืชอัน 

      เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

    คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

๕๐ ๑๓๑,๗๐๐ 

 

๑ คร้ัง ไตรมาสที่ ๓            

(๒๒-๒๔ มิ.ย. ๖๑) 

 

 

กองศิลปวัฒนธรรม  
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
การดําเนินงานตาม
แผนไตรมาส (คร้ัง) เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณี 

    สงกรานตวิถีไทย 

๓๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(๑๑ เม.ย. ๖๑) 

๒. โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 

๒๕  ๕๗๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(๒๔-๒๗ พ.ค. ๖๑) 

๓. โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดําริ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

๕๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(๒๒-๒๓ มิ.ย. ๖๑) 

 

 

คณะศิลปศาสตร 
เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
งบประมาณทีไ่ดรับ เงินแผนดิน 

(บาท) 
เงินรายได 

(บาท) 
๑. โครงการฝกอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม 

 

๓๐๐ ๓๔,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓            

(มิ.ย. ๖๑) 

 
๒. โครงการสัปดาหเทิดพระกียรติ “พลเรือเอก พระเจา บรมวงศเธอ    

    พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์” 

๑๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ไตรมาสท่ี ๓ 

(๑๙ พ.ค. ๖๑) 

 



 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบผูรับผิดชอบท้ัง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม เตรียมการ 

    ดําเนินโครงการ ในไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑) ใหเปนไป 

    ตามแผนฯ อยางเครงครัด พรอมรายงานผลการดําเนินโครงการ แลวเสร็จ 

    ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหครบถวน  
 

 ๕.๔ การเตรียมรับการตรวจประเมิน และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๕.๔.๑ ระดับคณะ องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   โดยมีเกณฑมาตรฐาน จํานวน ๗ ขอ ดังนี้ 

๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

๓. กํากับติดตามให มีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

/ ๖. เผยแพร... 

๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหผู ท่ี รับผิดชอบในทุกคณะดําเนินการในสวน                    

ท่ีเก่ียวของตอไป 

  ๔.๔.๒  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   โดยมีเกณฑมาตรฐาน จํานวน ๗ ขอ ดังนี้ 

๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 
 

๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

๓. กํากับติดตามให มีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหผูท่ีรับผิดชอบโดยกองศิลปวัฒนธรรมดําเนินการ             

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  การดําเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ CoP ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การสราง

นวัตกรรมจากตนทุนวัฒนธรรม สูการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ 

    ฝายเลขานุการในท่ีประชุม ไดสรุปการนําเสนอการดําเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ CoP ๔ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การสรางนวัตกรรมจากตนทุนวัฒนธรรม สูการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐                         

ท้ัง ๙ มทร. สถาบันพลการศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ มทร.อีสาน โดยแตละ มทร. ไดนําเสนอ               

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สูการขับเคลื่อนการสรางนวัตกรรมจากตนทุนวัฒนธรรม โดยใชสื่อเทคโนโลยี                           

ท่ีมีหลากหลาย ท้ังนี้ ฝายเลขานุการในท่ีประชุมไดนําผลงานเปนแนวทางเพ่ือใหกับคณะกรรมการ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ลําดับ หนวยงาน ช่ือผลงาน 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี นิธิปญญา : นวัตกรรมปริศนาธรรมแหงพุทธมหาเจดีย 

วัดปญญานันทาราม 

๒.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คูมือการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยวัฒนธรรม ๙ มทร. 

และ E-book 

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การจัดทําวีดีทัศนแบบจําลอง ๓ มิติ แหลงโบราณสถาน

มรดกโลก กรุงศรีอยุธยา 

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การพัฒนาผูนํานักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ตามหลัก

ทฤษฎีการเรียนรู Learning by doing เพ่ือทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม 

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลานนา โครงการสรางแนวทางฟนฟูและการรับรูเมืองโบราณ

เวียงเจ็ดลิน และโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีผานทรัพยากร

ทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร การพัฒนาการจัดการประกวดแขงขันศิลปะปูนปนแหง

ประเทศไทย 

๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุมชนตนแบบ Thailand ๔.๐ หมูบานเครื่องปนดินเผา

ดานเกวียน 

๙. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป การผลิตเครื่องดนตรีโนรา เพ่ือธรุกิจชุมชน 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ      
 

 ๖.๒  นัดหมายการประชุมครั้งตอไป ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

นายเกศไกรศร   แกวสามารถ 

    ผูจดรายงานการประชุม     

 

            ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

          ผูตรวจรายงานการประชมุ 


