
 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
----------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ ส าหรับผู้ประกอบคุณงามความดี ในการส่งเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกาศเกียรติคุณ และเก็บรวบรวม        
องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จากผู้มีผลงานดังกล่าว ให้เข้ารับรางวัลในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญหน่วยงาน  เสนอชื่อผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม เข้ารับการคัดเลือก         
ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
๑.๑ เป็นบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑.๒ เป็นผู้ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และ/ หรือ เผยแพร่ ผลงานทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมไม่เคยมีประวัติเสียหาย 
๑.๔ เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่ส่งผลงาน ให้บริการวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  
๑.๕ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือสมัครดว้ยตนเอง 
๑.๖ ไม่เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๑.๗ ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง ๑ สาขา 
๑.๘ ผู้เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแล้ว สามารถ

สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อีกในทุก ๓ ปี แต่ผลงานที่น าเสนอประกอบการพิจารณาต้องเป็น
ผลงานใหม่ อันเกิดขึ้นภายหลังได้รับรางวัลในปีนั้น ๆ มาแล้ว 

๑.๙ ผลงานประกอบการสมัครต้องเป็นผลงานสะสมย้อนหลัง ๓ ปี นับจากวันที่สมัคร 

๒. การจ าแนกสาขาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จ าแนกออกเป็น  ๓  สาขา  ดังนี้ 
๒.๑ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  
๒.๒ สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน             

ทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
๒.๓ สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานหรือเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

 
/๓. การส่งผลงาน... 



๓. การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกและก าหนดการรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังอีเมลกองศิลปวัฒนธรรม 

acd@rmutp.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และน าเสนอ
ผลงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น            
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
ประกาศและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๒๓๖, ๖๖๒๒ 

หมายเหตุ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
๔.๑ คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งโดยบุคคลหรือหน่วยงาน พร้อมหลักฐานประกอบ ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

ในสาขาที่สมัคร โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
๑)  การส่งเสริมคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม  

(๓๐ คะแนน) 
๒)  การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม (๓๐ คะแนน) 
๓)  การใช้ความรู้ความสามารถบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม                        

และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม (๒๐ คะแนน) 
๔)  คุณธรรม / จริยธรรม (๑๐ คะแนน) 
๕)  รางวัลและเกียรติคุณท่ีเคยได้รับ (๑๐ คะแนน) 

๔.๒ คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น                    
ประจ าปี ๒๕๖๔ พิจารณาให้คะแนนแต่ละสาขา (๑๐๐ คะแนน) โดยผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์              
และน าเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 
(สถานที่สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยน าเสนอผลงานภายในเวลา ๑๐ นาที และตอบค าถามจาก
คณะอนุกรรมการฯ ประมาณ ๑๐ นาที ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องได้รับผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
และน าผลการตัดสินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
พิจารณาอนุมัติผล 

๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ พิจารณาอนุมัติผล 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือกองศิลปวัฒนธรรมจะได้จัดท าประกาศต่อไป 

๔.๔ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ถือเป็นที่สุด 

๕. จ านวนผู้ได้รับรางวัล 
รวมทั้งหมด ๓ สาขา สาขาละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล 

 
/๖. การประกวด... 



๖. การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล 
๖.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๖.๒ มหาวิทยาลัยจะมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล สาขาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันจัดงานวันคล้าย               
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

๖.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการให้เงินรางวัล กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น                  
ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ส่งผลงานมากกว่า ๑ ประเภท ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ การตัดสิน               
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 


