
รายงานการประชุม 
บุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม 

ครั้งที่ ๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมบัวมวง ๒ ชั้น ๔ อาคารสํานกังานอธิการบดี 

----------------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยลักขณา จาตกานนท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ  ประธาน 
 ๒.  นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๓.  นายศิริวัฒน  สายสุนทร บุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวนวลพรรณ  จําปาเทศ บุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๕. นายเกศไกรศร  แกวสามารถ บุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๖. นายถาวร   ออนละออ บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวทัศนยี  นอยแดง  บุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ๘.  ผูชวยศาสตราจารยเจทญา กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม       เลขานุการ 
 ๙.  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม     กรรมการและผูชวยเลขาฯ
 ๑๐.  นางรัตนา   ดิสสระ  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม     กรรมการและผูชวยเลขาฯ
 ๑๑.  นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม     กรรมการและผูชวยเลขาฯ 
 
ผูไมเขาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ สุฐาปญณกุล ชวยราชการกองศิลปวัฒนธรรม   ติดราชการ 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
 ประธานกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                     ๑.๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  แนวคิด หลักการ การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

    ประธานในที่ประชุม ไดใหแนวคิด และหลักการ ในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัย และ

อธิการบดี โดยวิชาการนํากิจกรรมเสริม ทั้งนี้การจัดโครงการ/กิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อาจตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย และการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหเปน Digital University มากขึ้น 

 

 

 

/๑.๒ เร่ืองที่เลขา... 

 



๑.๒ เรื่องท่ีเลขาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 กองบริหารงานบุคคล ขอสงคําสั่งสภามหาวิทยาลัย และคําสั่งมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ฉบับ 

   คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่  ๕๐/๒๕๖๒ เร่ือง แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ 

          คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๙๘/๒๕๖๒ เร่ือง ใหพนักงานมหาวิทยาลัยพนจากการดํารง

ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ใหพนจาก 

การดํารงตําแหนง 

แตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง 

๑. นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี 

๒. ผศ.วรินทร   สุดคนึง  ผูชวยอธิการบดี 

 

     คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง ใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพนจาก

การปฏิบัติหนาที่ และแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ใหพนจากการ แตงต้ังให 

๑. นางสาวรัตนาวลี  ไมสัก 
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ

กองวิเทศสัมพันธ 

ดํารงตําแหนงคณบดี           

คณะบริหารธุรกิจ 

๒. วาที่ ร.ต. วัชระ    โพธิสรณ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ 

กองวิเทศสัมพันธ 

๓. นางสาวดุริยางค   คมขํา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ

กองสื่อสารองคกร 

ดํารงตําแหนง 

รองคณบดีฝายบรหิาร            

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

๔. นางสาวสุพรรษา   อ่ินออย  
ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการ 

กองสื่อสารองคกร 
 

 

 

 

 

 

/ คําสั่ง... 

 



   คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๙๔/๒๕๖๒ เร่ือง ใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพน

จากการดํารงตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดีและผูชวยคณบดี ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ – สกลุ 
ใหพนจาก 

การดํารงตําแหนง 
แตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

๑. นางปทมา             พยุงวงศ 
รองคณบดีฝายบริหาร และ

รองคณบดีฝายวางแผน 
 

๒. นางสาวดุริยางค     คมขํา  รองคณบดีฝายบริหาร 

๓. นางสาวฉันทนา      ปาปดถา 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

และวิจัย 
รองคณบดีฝายวางแผน 

๔. นางสาวอภิญญพัทร กุสิยารังสิทธ์ิ  
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

๕. นายณัฐภณ            สุเมธอธิคม 
รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 
 

๖. นางนุจรี                บุรีรัตน  
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
๗. นายทิติพงษ           สุทธิรัตน ผูชวยคณบดี  
๘. นายมาโนช         รักไทยเจริญชีพ  ผูชวยคณบดี 
๙. นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชัยเจริญ ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ใหพนจาก 

การดํารงตําแหนง 
แตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง 
คณะบริหารธุรกิจ 

๑. ดร.สุวิทย         ไวยทิพย รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายบริหาร 
๒. นางสาวจํานงค    จันทโชโต รองคณบดีฝายวางแผน  
๓. นายนิพล           แกนโกมล  รองคณบดีฝายวางแผน 

๔. ผศ.พัชรินทรพร   ภูอภิสิทธ์ิ 
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 
 

๕. นางปทมา          พยุงวงศ   
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

๖. นางศรีสุดา         อินทมาศ 
รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 
 

๗. ผศ.กษิดิ์เดช        สุทธิวานิช  
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
๘. นางสาวบุญเรียม  ทะไกรราช ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี 
๙. นางมันทนา         รังษีกุล ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี 

/คณะวิศวกรรม... 

 



 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ใหพนจาก 

การดํารงตําแหนง 
แตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑. นายกร             พวงนาค รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผน 
๒. ผศ.ณัฐพงศ       พันธุนะ  รองคณบดีฝายบริหาร 

๓. ร.ต.พลกฤษณ     จริยตันติเวทย 
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 
รองคณบดีฝายวิชาการ         

และวิจัย 

๔. ผศ.พิชญ            ดาราพงษ 
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
 

๕. นายสุทธิพงศ      จํารูญรัตน  
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
๖. ผศ.กุลยศ           สุวันทโรจน ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี 
๗. นางสาวอภิชฏา    ทองรักษ ผูชวยคณบดี  
๘. ผศ.สมเกียรติ       ทองแกว  ผูชวยคณบดี 
๙. นายอรรถพล        ชวยค้ําช ู  ผูชวยคณบดี 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ใหพนจาก 

การดํารงตําแหนง 
แตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง 
คณะศิลปศาสตร 

๑. นางสาวอังคณา   แวซอเหาะ รองคณบดีฝายวางแผน  

๒. ผศ.ทรงสิริ        วิชิรานนท  
รองคณบดีฝายบริหารและ
รองคณบดีฝายวางแผน 

๓. นายประดิษฐ     พยุงวงศ 
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
 

๔. นายนเรศ          กันธะวงค ผูชวยคณบดี 
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

๕. นางสาวนนทณพร   กิติศรีปญญา 
รองคณบดีฝายวิชาการ     

และวิจัย 
 

๖. นายพงศรัชตธวัช   วิวังสู  
รองคณบดีฝายวิชาการ         

และวิจัย 
๗. ผศ.ผองพรรณ        จันทรกระจาง ผูชวยคณบดี  
๘. นางสาวอรจิรา        ธรรมไชยางกูร  ผูชวยคณบดี 
๙. นางวิไลลักษณ        ตางาม  ผูชวยคณบดี 

๑๐. นายชัยวุฒิ             ชัยฤกษ  ผูชวยคณบดี 
 

/ ประกาศ... 

 



 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง เปลี่ยนแปลงประธานสภาและกรรมการ บริหารสภาคณาจารย
และขาราชการ ดังนี้ 

๑. ผศ.กมล       พรหมหลาวรรณ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๒. นายสุนทร      เหรียญจ้ือ           รองประธานคนที่ ๑ 
๓. อาจารยธวัชชัย      ชาติตํานาญ            รองประธานคนที่ ๒ 
๔. ดร.ผกามาศ      ชูสิทธ์ิ  กรรมการ 
๕. ผศ.บุญธรรม      พรเจริญ  กรรมการ 
๖. ผศ.กุลยศ      สุวันทโรจน    กรรมการ 
๗. อาจารยคชพงศ      สุมานนท    กรรมการ 
๘. อาจารยดิษฐชัย      ทัศนุรักษ    กรรมการ 
๙. อาจารยประสิทธ์ิ      แพงเพชร    กรรมการ 
๑๐. อาจารยสัมภาษณ     สุวรรณคีรี    กรรมการ 
๑๑. นางกฤตยา      แรทอง  กรรมการและเหรัญญิก 
๑๒. นางสาวรติมากานต   หวยหงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. อาจารยธนภพ      โสตรโยม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

                      มติในท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     รับรองรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

     เม่ือวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

    พิ จารณาเพื่ อรับ รองรายงานการประชุมบุ คลากรกองศิลป วัฒ นธรรม  ค ร้ังที่  ๒          
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองสืบเนื่อง และติดตามงานท่ีคาง 
- ไมมีวาระในเร่ืองสืบเนื่อง- 

    

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  รายงานผลการดําเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑      
           (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 

   ๔.๑ งานบริหารทั่วไป 
  -  งานบุคลากร 

    แตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ปฏิบัติงานชวยราชการ             
กองศลิปวัฒนธรรม  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ตามที่กองศิลปวัฒนธรรม ไดจัดทําหนังสือขออนุญาตให 
น า ย สุ ริย า  ม าก มู ล  ตํ า แ ห น งอ า จ ารย  สั ง กั ด                       
คณ ะศิ ลป ศาสต ร  ม าปฏิ บั ติ งาน ช ว ยราช การ                   
กองศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
เปนตนไป ทั้งนี้ ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ตนสังกัดเรยีบรอยแลว และอยูระหวางรอคําสั่งลงนาม
แตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปชวยราชการ 

รับทราบ และมอบงานบุคลากรดําเนนิการ 

 

 

               การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลื่อนคาตอบแทน 
    พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ ๑  
     (๑ เมษายน ๒๕๖๒)  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
มหาวิทยาลัย ขอใหหนวยงานดําเนินการประเมินผลการเลื่อน
เงินเดือนข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลื่ อน
คาตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเลื่อน
ขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) และ             
นําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณ            
ท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเปนองคประกอบ            
ในการพิจารณาความดีความชอบ ทั้งนี้ งานบุคลากร ขอให
ผู รับการประเมิน  ดํ าเนินการระบุ รายละเอียดต างๆ ที่ 
เก่ียวของและสงภายในวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาประเมินผลตามหลักเกณฑการประเมินภายใต
วิธีการประเมินที่รวมกันทําขอตกลงไวของหนวยงานระหวาง 
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน และสงผลสรุปการเมินให              
กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

รับทราบ และมอบผูรับการประเมินดําเนินการ
สงขอมูลการประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และมอบงานบุคลากรรวบรวมขอมูล และสง 
ผลสรุปการประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 
 
 

/-  งานประชุม... 
 
 
 
 
 
 



-  งานประชุม 
                                 ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
       นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน รายงาน 
 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี  ๔ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ มี กําหนดอยู ในชวงระหวางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รับทราบ และมอบนางสาวนฤตยา อภิชาติโยธิน 
ดําเนินการจัดเตรียมวาระและเอกสารการ
ประชุมใหเรยีบรอย 

 

 

 ๔.๒    งานสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
       - โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานตวิถีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน 

๒๕๖๒ ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม  รายงาน  

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานตวิถีไทย 
มี กํ า ห น ด จั ด ใน วัน พ ฤ หั ส บ ดี ที่  ๔  เม ษ าย น  ๒ ๕ ๖ ๒                 
ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
พระนคร ทั้งนี้ จะมีการประชุมเตรียมความพรอมโครงการ
ดังกลาว ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี 

รับทราบ และมอบนายเกศไกรศร แกวสามารถ 
ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญผูเก่ียวของเขารวม
ประชุมเตรียมความพรอมฯ และจัดทําเอกสาร                  
การประชุมใหเรียบรอย  

 

       - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
         ในวันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
         นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม  รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พ ระราชพิ ธี บ รมราช าภิ เษ ก มี กํ าหนดจั ด ใน วั น ศุ ก ร                         
ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ทั้งนี้ ไดดําเนินการสงรายละเอียดโครงการใหทาง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบรอยแลว และ
อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติงบประมาณดําเนินการจัด
กิจกรรม  
 

รับทราบ และมอบนางสาวสุ รี วัลย  ใจงาม 
ดําเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/- ประชุม... 

 



- ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่  ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 นายเกศไกรศร แกวสามารถ รายงาน 
ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ คร้ังที่  ๒ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดําเนินการในวันอังคารที่  ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุม
รพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

รับทราบ และมอบนายเกศไกรศร แกวสามารถ 
จัดทํ าหนั งสื อขอเชิญประชุ ม และเอกสาร                  
การประชุมใหเรียบรอย 

 

 ๔.๓ งานอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

   -  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ           
ในวันจันทรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ในวันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยมีทานอธิการบดีเปนประธาน
เปดการประชุม ทั้งนี้ มีการบรรยาย “แนวทางการสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ – มทร.พระนคร” โดย ดร.ปยรัษฎ 
ปริญญาพงษ เจริญทรพัย ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการ
โครงการ อพ .สธ . และรองหัวหน าสํ านั กงาน  อพ.สธ .                 
ฝายวิชาการ 

รับทราบ  และมอบนายถาวร อ อนละออ 
ดําเนินการ 

 

       -    ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษธรรม รักษไทย ปที่ ๓  
     กิจกรรม RMUTP SAKURA IN JAPAN 2019 ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒   

      นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
กิ จ ก รรม  RMUTP SAKURA IN JAPAN 2019 มี กํ า ห น ด
ระหวางวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน ๘ คน และมีผูดูแลจาก บรษิัท โคลาทัวร จํากัด 

รับทราบ  

 

 

 

 

       /  กิจกรรมที่ ๓... 
 

 

 



  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมชมวังและพิพิธภัณฑสยามประเทศ ในวันเสารที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ณ  พิ พิ ธภัณ ฑ วังสวนผักกาด และพิ พิธภัณ ฑการเรียนรูมิ ว เซี ยมสยาม                       
นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
กิจกรรมที่  ๓ กิจกรรมชมวังและพิพิธภัณฑสยามประเทศ               
ในวันเสารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด 
และพิพิธภัณฑการเรียนรูมิวเซียมสยาม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน ๓๕ คน ท้ังนี้   ไดดําเนินการประสานงานในสวนของ
สถานที่ และรถบัสปรบัอากาศ เรียบรอยแลว 
 

รับทราบ  และมอบนายถาวร อ อนละออ 
ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว                
กับสมาชิกชมรมเพิ่มเติม เพื่อให จํานวนผู เขารวม
กิจกรรม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว พรอม
ประสานงานกับรานอาหารใหเรียบรอย  

 

 

          กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพ่ือคนตาบอด “ย่ิงมืดย่ิงเห็นดาว”                    
ในวันเสารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย          
นายถาวร  ออนละออ  รายงาน 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
กิจกรรมที่  ๔ กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพ่ือคนตาบอด              
“ยิ่ งมืดยิ่ งเห็นดาว” ในวันเสาร ท่ี  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒                 
ณ สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ไดดําเนินการ
ประสานงานในสวนของสถานที่ และไดเวียนแจงหนังสือเพ่ือ
ประชาสัมพันธการรวมทําบุญมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน ทุกหนวยงานเรียบรอยแลว 

รับทราบ และมอบนายถาวร ออนละออ จัดทํา
กลองรับบริจาคเงินทําบุญในการประชุมใหญ
สามัญประจําปของชมรม ในวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๒ และประสานงานจัดกิจกรรมในสวน
ตางๆ ใหเรียบรอยดวย  

 

  ทั้ งนี้  จากการดําเนินงานกิจกรรมชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ที่ผานมา บุคลากร               
กองศิลปวัฒนธรรม ไดมีความเห็นวาควรสงมอบงานใหกับกองบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนฝายเลขานุการฯ ที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง ใหดําเนินงานกิจกรรมชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ในปตอไป  
 

      มติท่ีประชุม รับทราบและมอบฝายเลขานุการ ประสานงานกับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
และผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและตรงตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

  รายงานผลการดํ าเนินงานของกองศิ ลป วัฒนธรรม ประจําป การศึกษา ๒๕๖๑ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 

                     ๕.๑     งานบริหารทั่วไป   
                         -     งานแผนและงบประมาณ 
                                  รายงายผลโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ของหนวยงาน       

ในระบบ BPM   นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 
 

         ผู รับผิดชอบงานดานแผนและงบประมาณ ไดดําเนินการรายงายผลโครงการ                 
ดานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                      
เขาในระบบ BPM เรียบรอยแลว ดังนี้ 

     / รายงาน... 



 

แผน ผล แผน ผล แผนดิน เงินรายได แผนดิน เงินรายได คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ มี ไมมี บรรลุ ไมบบรลุ

กองศิลปวัฒนธรรม

1 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมบําเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ป วันสวรรคต 12 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 300 836 80,000 79,835.95 4.94 98.88 4.86 97.17 P P

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรม วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2561 4 ธ.ค. 61 4 ธ.ค. 61 300 572 75,000 74,778 4.77 95.40 4.69 93.80 P P

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรม เฉลิมพระชนม สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 26 ก.ค. 62 400 170,000

                 บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรม วันแมแหงชาติ 9 ส.ค. 62 300 75,000

2 โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 17 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 150 200 150,000 122,500 4.71 94.30 4.67 93.50 P P

3 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 17-18 ก.พ. 62 16-17 ก.พ. 62 80 80 150,000 147,398 4.95 99.00 4.92 98.40 P P

ระดับอุดมศึกษา

4 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานตวิถีไทย 12 เม.ย. 62 500 160,000

5 โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 1 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 120 182 120,000 118,740.75 4.93 98.57 4.86 97.25 P P

6 โครงการวันรพีรําลึก 7 ส.ค. 62 500 80,000

7 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2562 15 ก.ค. 62 500 25,000

8 โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ รุนท่ี 3 ภาคท่ี 2" 8 ต.ค.61 - 11 ก.พ. 62 8 ต.ค.61 - 11 ก.พ. 62 25 25 85,000 80,275 4.74 94.80 4.80 96.00 P P

980,000 190,000

1,170,000

บรรลุวัตถุประสงค ความพึงพอใจ
โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย(คน) งบประมาณท่ีไดรับ การเผยแพร การดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม

ประจําปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รวม 8 โครงการ

เวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใชจริง

 

/มติที่ประชุม..



      มติที่ประชุม  รับทราบและมอบผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผน พรอมรายงานผลการดําเนินงาน ให กับ
ผูรับผิดชอบงานดานแผนและงบประมาณ เพ่ือนําขอมูลเขาระบบ BPM ตอไป 

 

       -    งานบุคลากร 
         การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลื่อนคาตอบแทน 

    พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ ๒  
     (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลื่อนคาตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ 
ระดับดีมาก คือ ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ สุฐาปญณกุล   
ระดับดีเดน คือ นางสาวกิตตินันท จันทวงศ  
ระดับดีมาก คือ นางสาวสุรีวัลย    ใจงาม 
                    นายถาวร ออนละออ 
                    นายศิริวัฒน        สายสุนทร 

รับทราบ  

    

    การใหลูกจางชั่วคราวไดรับเงินรางวัลประจําป  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ผลการไดรับเงินรางวัลประจําปของลูกจางชั่วคราว ดังนี้ 
ระดับดีเดน คือ นางรัตนา   ดิสสระ 
ระดับดีมาก คือ นางสาวทัศนีย   นอยแดง 
                    นายเกศไกรศร   แกวสามารถ 

รับทราบ  

 

 

    สรุปเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม   
    นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

Scan ไม ติด

คร้ัง วัน คร้ัง วัน เขา ออก มีสิทธ์ิวันลาสะสม ลาแลว คงเหลือ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นางสาวสุรีวัลย        ใจงาม 3 16 - - - - 5 - - - 19 - 19

2 นางสาวกิตตินันท     จันทวงศ 4 7 - - - - 1 - 2 - 11 4 7

3 นายถาวร              ออนละออ 4 28 - - - - 1 - 2 - 20 3 17

4 นายศิริวัฒน           สายสุนทร 4 5 - - - - 1 1 4 - 11 9 2

ลูกจางช่ัวคราว

5 นางรัตนา              ดิสสระ 3 6 - - - - - - - - 10 3 7

6 นางสาวนฤตยา       อภิชาติโยธิน 5 9 - - - - 5 - 1 - 10 4 6

7 นางสาวนวลพรรณ   จาํปาเทศ 3 7 - - - - 3 - 2 - 10 5 5

8 นายเกศไกรศร        แกวสามารถ 4 7 - - - - 6 - 2 - 10 5 5

9 นางสาวทัศนีย        นอยแดง 3 4 - - - - - - - - 10 1 9

* หมายเหตุ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตองไมลาปวย ลากิจ รวมกันเกิน 8 คร้ัง และไมเกิน 23 วัน หรือมาทํางานสายเกิน 9 คร้ัง ตอรอบการประเมิน

                  ลูกจางช่ัวคราว ตองไมลารวมกัน เกิน 8 คร้ัง และไม เกิน 15 วัน หรือมาทํางานสายเกิน 9 คร้ัง ตอ 1 ปงบประมาณ 

ช่ือ - สกุล
ลากิจสวนตัว

ขาดราชการ มาสาย
ลืม Scan

ลาคลอด
ลาพักผอน

รายงานสรุปวันลาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ 2562

หนวยงาน  กองศิลปวัฒนธรรม

ลําดับ
ลาปวย

 
    / มติท่ีประชุม... 



  มติที่ประชุม  รับรับทราบและมอบผูรับผิดชอบ กํากับ ติดตาม ลัตรวจสอบขอมุลวันลาตางๆ
ของบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม ใหอยูในเกณฑของการลาประเภทตางๆ ดวย 

 

        ผูอํานวยการกอง และบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม เขารวมประชุม สัมมนา อบรม
รวมงาน  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

 

ชื่อโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา วันท่ี/สถานที่ 
ผูเขารับการอบรม/ประชุม/

สัมมนา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เสนทางความกาวหนาของบุคลากร
สายสนับสนุน ประจําป ๒๕๖๒ 

ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ หองประชุมโชติเวช ชั้น ๔ อาคารปญญา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

นางสาวกิตตินันท   จันทวงศ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน
และผู บั งคั บ บัญ ชาที่ รับผิ ดชอบ                
เรื่อง งานสารบรรณ เร่ืองการพัมนา
คุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส          

ระหวางวัน ท่ี  ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 

นางรตันา             ดิสสระ 
นายเกศไกรศร       แกวสามารถ 

โครงการประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู  มทร. ,สถาบัน
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๒ 

ระหวางวัน ท่ี  ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท 
จังหวัดปทุมธานี      
 

ผศ.เจทญา            กิจเกิดแสง 
นางรตันา              ดิสสระ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
ประชาธิปกบรมราชาภิเษก  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
ณ หองประชุม ชั้น ๖ อาคารรําไพพรรณี 
พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว  

ผศ.เจทญา             กิจเกิดแสง 
นายศิริวัฒน            สายสุนทร 
นางสาวนวลพรรณ    จําปาเทศ 
 

 

มติในที่ประชุม   รับทราบและมอบงานบุคลากรกรอกขอมูลการเขารวมบุคลากรผูที่เขารวม

ประชุม สัมมนา อบรม รวมงาน ลงในระบบ HRM และมอบบุคลากร

ผู เข ารวม โครงการจัดทํ าแบบติดตามการนํ า ค วาม รู แ ล ะท ัก ษ ะ                     

ไปใชประโยชนหลังจากการเขารวมโครงการดังกลาวใหเรียบรอย 

และนําสงงานบุคลากรของหนวยงาน 

       -  งานประชุม  
                                 ประชุมบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
        นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน  รายงาน 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ ๓ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ กําหนดจัดประชุมในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมบั วม วง ๑ ชั้น ๔                
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

รับทราบ  

 
 

/ - งานสารบรรณ... 
 



       -  งานสารบรรณ 
                                 การดําเนินงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc) 
        นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน  รายงาน 
 

ผลการดําเนินการ  
ก อ งศิ ล ป วัฒ น ธรรม มี ก า ร ใช ง า น ระ บ บ ส า รบ รรณ
อิเล็กทรอนิกส (E-doc) ในชวง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๑ ดังน้ี 
๑. มีผูใช จํานวน ๑๑ คน 
๒. มีการ Login จํานวน ๑๖,๓๔๘ ครั้ง 
๓. มีหนังสือทั้งหมดในระบบ จํานวน ๗,๒๙๑ เร่ือง 
(ขอมูลในระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-doc) 
Update ขอมูลสิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

รับทราบ และมอบนางสาวนฤตยา อภิชาติโยธิน                  
ติดตามผลการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(E-doc) ของบุคลากรในหนวยงาน พรอมรายงานผล  

  

 -  งานประกันคุณภาพ 
 

    การประเมินตนเอง (SAR) ระดับสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
        นางรัตนา   ดิสสระ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ  
สํานักงานอธิการบดี ไดสงเปาประสงคตามยุทธศาสตร/            
ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI) และตารางระยะเวลารายงานขอมูล เพื่อ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะมีการตรวจประเมินภายใน (ซอมตรวจ) 
โดยผูตรวจประเมินภายในในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผูประเมินภายนอก                  
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รับทราบ และมอบนางรัตนา ดิสสระ เตรียม
ขอมูลหลักฐานท่ีใชในการตรวจประเมิน พรอม
ก รอกข อมู ล เข า ระบ บ บ  IQA สํ านั ก งาน
อธิการบดี ใหเรียบรอยครบถวน และและเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด 

 

    การประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
        นางรัตนา   ดิสสระ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ  
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดสงองคประกอบ/ตัวบงชี้ (KPI) 
ตามเกณฑ สกอ. และตารางผูกํากับติดตามตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพตามเปาหมายคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึ กษา ๒๕๖๑ โดยกองศิ ลปวัฒนธรรม รับผิ ดชอบ
องคประกอบที่  ๔. การทํ านุ บํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                      
๔.๑ ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคา
เปาหมาย ๖ ขอ (๕ คะแนน) ทั้งนี้ ขอมูลไดผานการพิจารณา             
คาเปาหมาย ผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุม
ผูบริหาร คณบดี ผูอําวยการสถาบัน สํานัก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว 

รับทราบ และมอบนางรัตนา ดิสสระ จัดทําหนังสือ
ขอขอมูลจากทุกคณะ เพ่ือรวบรวมขอมูลของ
องคประกอบที่  ๔ การทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากทั้ง ๙ คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม 
ใหครบถวน เพ่ือจะไดเตรียมการ ในการตรวจ
ประเมิน (SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ตอไป 

 

/ - งานกิจกรรม... 



-    งานกิจกรรม ๕ส  นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน  รายงาน 
 

ผลการดําเนินการ  
กองศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการกิจกรรมตรวจ ๕ส ภายใน
หนวยงาน เมื่อวันจันทรท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีบุคลากร
กองศิลปวัฒนธรรมเปนคณะกรรมการตรวจ และมีการตรวจ 
๕ส ระดับสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรียบรอยแลว อยูระหวางรวบรวม
ผลคะแนนการตรวจ 

รับทราบ 

 

     -    โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุนที่ ๓ ภาคท่ี ๒”   
     เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมเทเวศร ชั้น ๒   
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  นางสาวกิตตินันท จันทวงศ  รายงาน 

 

ผลการดําเนินการ  
โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสา
สมาธิ รุนที่  ๓ ภาคที่  ๒” เมื่อวันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ –              
๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ ณ หอ งประชุม เทเวศร  ชั้ น  ๒                 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผูรับผิดชอบโครการไดสรุปผล
การประเมินออนไลน ดังนี้ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ รวม ๒๕ คน   
- จากการรวมกิจกรรมทําใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ

การปฏิบัติธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ดําเนินงานในชีวิตประจําวันและการทํางานเพ่ิมมากข้ึน              
รอยละ ๙๖.๐๐  

- ความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการในภาพรวม รอยละ 
๙๖.๐๐  

ขอเสนอแนะ        
๑. เปนหลักสูตรที่ดี    
๒. วิทยากรบรรยายเขาใจงายและเปนกันเอง 
๓. สามารถนําไปใชในการดําเนินงานในชีวิตประจําวันไดเปน

อยางดี 

รับทราบ  และมอบผูรับผิดชอบโครงการนํา
ข อ เส น อ แ น ะ ดั งก ล า ว ม า เป น แ น วท าง                      
ในการพัฒนาและตอยอดโครงการใหดีขึ้น              
ในปตอไป 

 
 
 
 
 
 

/  กิจกรรม... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    กิจกรรมเดินธุดงค ระหวางวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเทพเจติยาจารย 
และดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม   นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ  
กิจกรรมเดินธุดงค ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ –         
๔ มีนาคม๒๕๖๒ ณ วัดเทพเจติยาจารย และดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ฐานเทพ จํานวน 
๑๐ คน ไดดําเนินการเสร็จสิ้นและเปนไปดวยความเรียบรอย 

รับทราบ  
 

 

-    โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ภายใตงาน  
         “วาเลนไทน หัวใจไทย” ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
          เมื่อวันศุกรท่ี  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  นางสาวกิตตินันท จันทวงศ  รายงาน 

 

ผลการดําเนินการ  
โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎี         
สู ก า รป ฏิ บั ติ  ภ าย ใต งาน  “ วา เล น ไท น  หั ว ใจ ไท ย ”                
ณ  ห อ งป ร ะชุ ม ก รม ห ล วง  ห อ ง เรี ย น  ๖ ๐ ๙  ชั้ น  ๖                   
คณ ะค รุศาสตร อุตสาหกรรม  และหอประชุ มดีฮอลล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการเมื่อวัน
ศุกรที่  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบโครงการไดสรุปผล
การประเมินออนไลน ดังนี้  
- จํานวนผูเขารวมโครงการ รวม ๑๘๒ คน   
- การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค รอยละ 

๙๘.๕๗   
- จากการรวมกิจกรรมทําใหเขาใจ และเห็นความสําคัญตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๙๗.๔๗  

- ความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการในภาพรวม รอยละ 
๙๗.๒๕  

ขอเสนอแนะ  
๑. ควรมีการจัดโครงการแบบน้ีอยางตอเนื่อง เพราะเปนเปน

โครงการท่ีดีและนาสนใจ 
๒. ควรแยกหองในแตละกิจกรรมใหเปนสัดสวน   
๓. สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และตอยอดในเร่ืองของ

การสรางรายไดเสริมได  
๔. วิทยากรอธิบายไดเขาใจ และใสใจผูเขารวมอบรม 

รับ ทราบและมอบผู รับ ผิ ด ชอบ โครงการ                 
นํ าขอเสนอแนะดังกลาว มาเปนแนวทาง                
ในการพัฒนา และตอยอดโครงการใหดีขึ้น              
ในปตอไป 

 

 

 

/๕.๒ งานสงเสริม... 

 
 

 



 ๕.๒  งานสงเสริมและเผยแพรศลิปวัฒนธรรม  

         -   Website กองศิลปวัฒนธรรม  นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
มีการอัพเดทขอมูลและกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑. โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล 
๒. กิจกรรมเดินธุดงค ณ วัดเทพเจติยาจารย และดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม 
๓. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM+2) ครั้งที่ ๑๒ 
ภาย ใต หั วข อ  “การจัดการความ รู สู ม ห า วิท ยาลั ย
นวัตกรรม” 

๔. โครงการการจัดการความรู : จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ 
ภายใตชื่องาน “วาเลนไทน หัวใจไทย” 

๕ . โครงการศึ กษ าความหลากหลายทางชี วภาพและ                
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 

๖. โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ 
รุนท่ี ๓ ภาคที่ ๒” 

๗. การตรวจกิจกรรม ๕ส กองศลิปวัฒนธรรม 
๘. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสุวรรณคีร ี

เขตบางกอกนอย di6’gmr,sko8i 
๙. มทร.พระนคร อาวุโส รักษธรรม รักษไทย ปที่ ๓  

กิจกรรม ท่ี ๑  อบรมเชิงป ฏิบั ติการการสงเสริมดูแล
สุขภาพตามวิธีแพทยแผนไทย สําหรบัผูสูงอายุ ปที่ ๒ 

๑๐. มทร.พระนคร อาวุโส รกัษธรรม รักษไทย ปท่ี ๓  
     กิจกรรมที่ ๒ ไหวพระเมืองสระบุรี รับปใหมเที่ยววิถีไทย  

เกไกอยางยั่งยืน 
๑๑. พิธีทําบุญตักบาตรในกิจกรรมวันครู ครั้งท่ี ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 

“คุณธรรมนําครูไทย สรางเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 
๑๒. กองศิลปวัฒนธรรม เขากราบสวัสดีปใหม และกราบขอพร 

พระเทพคุณาภรณ เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชร และ           
เจาอาวาสวัดนรนาถสุนทรกิาราม 

รับทราบ และมอบนางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ 
อัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ -  Facebook... 

 
 

 



         -   Facebook กองศลิปวัฒนธรรม  นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
มีการอัพเดทขอมูลและกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑. โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล 
๒. กิจกรรมเดินธุดงค ณ วัดเทพเจติยาจารย และดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม 
๓. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM+2) ครั้งที่ ๑๒ 
ภาย ใต หั วข อ  “การจัดการความ รู สู ม ห า วิท ยาลั ย
นวัตกรรม” 

๔. โครงการการจัดการความรู : จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ 
ภายใตชื่องาน “วาเลนไทน หัวใจไทย” 

๕ . โครงการศึ กษ าความหลากหลายทางชี วภาพและ                
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 

๖. โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ 
รุนท่ี ๓ ภาคที่ ๒” 

๗. การตรวจกิจกรรม ๕ส กองศลิปวัฒนธรรม 
๘. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสุวรรณคีร ี

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
๙. มทร.พระนคร อาวุโส รักษธรรม รักษไทย ปที่ ๓  

กิจกรรม ท่ี ๑  อบรมเชิงป ฏิบั ติการการสงเสริมดูแล
สุขภาพตามวิธีแพทยแผนไทย สําหรบัผูสูงอายุ ปที่ ๒ 

๑๐. มทร.พระนคร อาวุโส รกัษธรรม รักษไทย ปท่ี ๓  
     กิจกรรมที่ ๒ ไหวพระเมืองสระบุรี รับปใหมเที่ยววิถีไทย  

เกไกอยางยั่งยืน 
๑๑. พิธีทําบุญตักบาตรในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 

“คุณธรรมนําครูไทย สรางเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 
๑๒. กองศิลปวัฒนธรรม เขากราบสวัสดีปใหม และกราบขอพร 

พระเทพคุณาภรณ เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชร และ           
เจาอาวาสวัดนรนาถสุนทรกิาราม 

รับทราบ และมอบนางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ 
อัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ๕.๓ งานอนุรักษ... 

 

 

 

      



 ๕.๓ งานอนุรักษสิ่งแวดลอม  

     -    ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษธรรม รักษไทย ปท่ี ๓  
           กิจกรรมที่ ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทยแผนไทย 
               สําหรับผูสูงอายุ ปที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒  

             นายถาวร  ออนละออ  รายงาน 
  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมดูแลสุขภาพตาม
วิธีแพทยแผนไทยสําหรับผูสูงอายุ ปที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ – ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบกิจกรรมไดสรุปผลการประเมิน
ออนไลน ดังน้ี  
- จํานวนผูเขารวมโครงการ รวม ๔๐ คน   
- การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐   
- ความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการในภาพรวม รอยละ 
๙๘.๖๐  

ขอเสนอแนะ  
๑. ควรมกีารจัดกิจกรรมดังกลาว อยางตอเนื่อง 
๒. ควรเพ่ิมขอมูลการนวดในจุดอ่ืนๆ ของรางกาย โดยจัดทํา

เปนแผนพับ ประชาสัมพันธ ทางสื่อสังคมออนไลน 

รับ ทราบและมอบ ผู รั บ ผิ ด ชอบ กิจกรรม                    
นําขอเสนอแนะดังกลาว มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาตอไป  

 

        กิจกรรมท่ี ๒  ไหวพระเมืองสระบุรี รับปใหมเท่ียววิถีไทยเกไกอยางยั่งยืน  
         เมื่อวันเสารท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสระบุร ีนายถาวร  ออนละออ  รายงาน 
 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
กิจกรรมที่  ๒ ไหวพระเมืองสระบุรี รับปใหม เที่ยววิถีไทย             
เก ไก อย างยั่ งยืน  เมื่ อ วัน เสารที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒                 
ณ จังหวัดสระบุรี ผูรับผิดชอบกิจกรรมไดสรุปผลการประเมิน
ออนไลน ดังน้ี  
- จํานวนผูเขารวมโครงการ รวม ๔๐ คน   
- การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐   
- ความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการในภาพรวม รอยละ 

๙๙.๖๐  

รับทราบ  

 
 
 
 

 
 

    / -   โครงการ... 
 
 



 
      -   โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๑๗   

กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ ณ  พื้ นที่  สถานี วิ จัยสิ่ งแวดลอมสะแกราช อําเภอวังน้ํ า เขียว                 
จังหวัดนครราชสีมา นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ดําเนินการแลว เมื่อวัน ท่ี ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒    ณ พ้ืนท่ี สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการประเมินออนไลน 
ดังนี้  
- จํานวนผูเขารวมโครงการ รวม ๖๐ คน   
- การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค  รอยละ 

๙๙.๐๐  
- จากการรวมกิจกรรมทําใหเขาใจ และเห็นความสําคัญตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๙๗.๐๐  

- ความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการในภาพรวม รอยละ 
๙๘.๔๐  

ขอเสนอแนะ  
๑. เปนโครงการที่ดี และมีประโยชนมากๆ 
๒. วิทยากรใหความรู อธิบายเขาใจ 
๓. อยากใหมีโครงการแบบนี้ตอไป 

รับท ราบ และมอบผู รับ ผิดช อบ โครงการ                    
นํ าขอ เสนอแนะดังกล าว มาเปนแนวทาง               
ในการพัฒนาตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ นัดหมายการประชุมครั้งตอไป ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

   

     มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
 

               นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน  
                                      ผูจดรายงานการประชุม 
      
   
 
 
 

         ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 
         ผูตรวจรายงานการประชุม 


