
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)

2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย

F2A5 1.โครงการจัดทําฐานขอมูล

งานสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ 

และบุคคล

ทั่วไป

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ และ

บุคคลทั่วไป

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ 

และบุคคล

ทั่วไป

F2A5 2.โครงการจัดทําฐานขอมูล

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ 

และบุคคล

ทั่วไป

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ 

และบุคคล

ทั่วไป

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ และ

บุคคลทั่วไป

ไมใช

งบประมาณ

นักศึกษา 

คณาจารย 

เจาหนาที่ 

และบุคคล

ทั่วไป

รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ ไมใชงบประมาณ

F3A8 1.โครงการปลูกจิตสํานึก

อนุรักษสิ่งแวดลอม ศึกษา

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดําริฯ

โครงการชางหัวมัน 

ตามพระราชดําริ    จ.

เพชรบุรี

30,000             นศ. 45 

อ/จนท. 

5 คน

30,000     นศ. 45 อ/

จนท. 5 คน

30,000     นศ. 45 

อ/จนท. 5

 คน

30,000     นศ. 45 อ/จนท.

 5 คน

30,000     นศ. 45 

อ/จนท. 

5 คน

F3A8 2.โครงการครูชางรวมใจ

สรางจิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรทะเล เพื่อ

สงเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ปที่ 2

พิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาเกาะและทะเล

ไทย ตําบลแสมสาร 

อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี

90,000             นศ. 40 

อ/จนท. 

5 คน

90,000     นศ. 40 อ/

จนท. 5 คน

90,000     นศ. 40 

อ/จนท. 5

 คน

90,000     นศ. 40 อ/จนท.

 5 คน

90,000     นศ. 40 

อ/จนท. 

5 คน

หมายเหตุ

(ราง) กรอบแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 3.โครงการตามรอย

พระราชดําริเพื่ออนุรักษ

และพัฒนาผลิตภัณฑและ

ใชประโยชนจากพันธุกรรม

พืช

คณะเทคโนโลยีคหกร

รมศาสตร มทร.พระ

นคร และโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

 ตําบลคลองไผ อําเภอ

สีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา

230,000           นศ.60 คน

F3A8 4.โครงการคายสรางสรรค

รักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาแหงแผนดินอาเซียน

แหลงศิลปวัฒนธรรม 250,000   90 คน 250,000   90 คน 250,000   90 คน 250,000   90 คน

F3A8 5.โครงการนิทรรศการตาม

รอยพันธุกรรมพืชทางคหกร

รมศาสตร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

คณะเทคโนโลยี      

คหกรรมศาสตร

200,000   50 คน 200,000   50 คน 200,000   50 คน 200,000   50 คน

F3A8 6.โครงการอนุรักษและปลูก

จิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใส

ใจสิ่งแวดลอมในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

พื้นที่ของ อพ.สธ 30,000 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน

30,000 นศ. 45 คน

 อ./จนท. 5

 คน

30,000 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน

30,000 นศ. 45 คน อ./

จนท. 5 คน

30,000 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 7.โครงการการพัฒนาและ

การทําการตลาดผลิตภัณฑ

ชุมชนบานถ้ําเสือ

ชุมชนบานถ้ําเสือ   อ.

แกงกระจาน      จ.

เพชรบุรี

149,330           ชุมชน

บานถ้ํา

เสือ 30 

คน

149,330   ชุมชนบาน

ถ้ําเสือ 30 

คน

149,330   ชุมชน

บานถ้ํา

เสือ 30 

คน

149,330   ชุมชนบานถ้ํา

เสือ 30 คน

149,330   ชุมชน

บานถ้ํา

เสือ 30 

คน

F3A8 8.โครงการนักสิ่งแวดลอม

รวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ

ณ ศูนยอนุรักษปาชาย

เลนคลองโคน จ.

สมุทรสงคราม

115,000 นศ. 90 

คน อ./

จนท. 10

 คน

115,000 นศ. 90 คน

 อ./จนท. 

10 คน

115,000 นศ. 90 

คน อ./

จนท. 10

 คน

115,000 นศ. 90 คน อ./

จนท. 10 คน

115,000 นศ. 90 

คน อ./

จนท. 10

 คน

F3A8 9.โครงการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝก

ประสบการณทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ณ ศูนยวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม

แหลมผักเบี้ยอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จังหวัด

เพชรบุรี

32,500 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน

32,500 นศ. 45 คน

 อ./จนท. 5

 คน

32,500 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน

32,500 นศ. 45 คน อ./

จนท. 5 คน

32,500 นศ. 45 

คน อ./

จนท. 5 

คน

F3A8 10.โครงการศึกษาอนุรักษ

และฟนฟูธรรมชาติตาม

โครงการในพระราชดําริ 

ครั้งที่ 3-7

บานเขาไมนวล ต.เขา

ใหญ อ.ชะอํา จ.

เพชรบุรี

190,000           110 คน  

 ครั้งที่ 3

190,000   110 คน   

ครั้งที่ 4

195,000   110 คน  

 ครั้งที่ 5

200,000   110 คน   ครั้งที่

 6

200,000   110 คน  

 ครั้งที่ 7

ข้อแก้ไขจากเดิม ครั�งที� 4-8 แก้ไขเป็น 3-7 แก้ไข  

F3A8 11.โครงการอนุรักษและ

จัดสรางสวนพืชพันธไมไทย

 ครั้งที่ 2-3

คณะวิศวกรรมศาสตร

และพื้นที่โครงการ

อนุรักษและฟนฟู

สภาพพื้นที่เขานาง

พันธุรัต ตําบลเขาใหญ

 อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี

115,000           80 คน  

ครั้งที่ 2

115,000   80 คน     

ครั้งที่ 3



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 12.โครงการอนุรักษพันธุ

ทุเรียนตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช ครั้งที่

 1-3

จังหวัดภาคตะวันออก 130,000   60 คน    

   ครั้งที่ 1

140,000   60 คน       

ครั้งที่ 2

145,000   60 คน   

    ครั้งที่

 3

F3A8 13.ศึกษาการดํารงชีวิตตาม

ธรรมชาติและอนุรักษผืนปา

ครั้งที่ 2-6

เขตอุทยานแหงชาติ

หรือเขตรักษาพันธุ

สัตวปา

130,000 80คน    

  ครั้ง 2

130,000 80คน      

ครั้ง 3

135,000 80คน     

 ครั้ง 4

135,000 80คน      ครั้ง 5 135,000   80คน    

  ครั้ง 6

F3A8 14.โครงการสังเคราะหองค

ความรูและภูมิปญญาดาน

สมุนไพรตามตํารายา

สมุนไพรไทยโบราณของ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ (หมอพร)

คณะศิลปศาสตร 300,000   นศ. 40 อ/

จนท. 4 คน

350,000   นศ. 40 

อ/จนท. 4

 คน

350,000   นศ. 40 อ/จนท.

 4 คน

350,000   นศ. 40 

อ/จนท. 

4 คน

F3A8 15.ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ

ฟนฟูปาชายเลนสนอง

พระราชดําริฯ

ณ พื้นที่อนุรักษปาชาย

เลน จังหวัดฉะเชิงเทรา

48,200 นศ.40 /

 อ.และ

จนท.10 

คน

F3A8 16.โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่นดานสิ่งทอ

เขตพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสม

94,000 นศ. 40 คน

 อ./จนท. 

10 คน

94,000 นศ. 40 

คน อ./

จนท. 10

 คน

94,000 นศ. 40 คน อ./

จนท. 10 คน

94,000 นศ. 40 

คน อ./

จนท. 10

 คน



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 17.โครงการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ

จังหวัดราชบุรี 350,000 90 คน

F3A8 18.โครงการชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

แหลงชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม

300,000           100 คน 330,000 120 คน 350,000 150 คน 370,000 170 คน 400,000 190 คน

F3A8 19.โครงการสืบสานภูมิ

ปญญาไทยเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการออกแบบสู

สากล

แหลงชุมชนภูมิปญญา

พื้นบาน

270,000           50 คน 300,000 70 คน 330,000 90 คน 350,000 110 คน 370,000 130 คน

F3A8 20.โครงการบูรณาการการ

ออกแบบเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรในชุมชนอยาง

ยั่งยืน

แหลงชุมชนใน 

Areabase ของ

มหาวิทยาลัย

270,000 60 คน 300,000 70 คน 330,000 80 คน 350,000 90 คน

F3A8 21.โครงการปลูกจิตสํานึก

เยาวชนรุนใหมใสใจ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่สนอง

พระราชดําริ อพ.สธ

150,000 100 คน 150,000 100 คน 150,000 100 คน 150,000 100 คน 150,000 100 คน

F3A8 22.โครงการสนอง

พระราชดําริฯ ชมรมนัก

ชีววิทยา

พื้นที่สนอง

พระราชดําริ อพ.สธ 

สวนสัตวเปดเขาเขียว 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

100,000 55 คน 100,000 55 คน 100,000 55 คน 100,000 55 คน 100,000 55 คน



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 23.โครงการการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 

อพ.สธ.

หนวยงานที่เปน

เจาภาพรวมจัดงานกับ

 อพ.สธ.

500,000 500 คน 550,000   500 คน



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุ

การดําเนินงานตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
พื้นที่ดําเนินการชื่อโครงการ

กิจกรร

มที่

F3A8 24.โครงการดูแลรักษาตนไม

ในแปลง 905 อพ.สธ

พื้นที่สนอง

พระราชดําริ อพ.สธ 

แปลง 905 อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบุรี

150,000 60 คน 150,000 60 คน 150,000 60 คน 150,000 60 คน 150,000 60 คน

F3A8 25. มทร.พระนคร สนอง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิถี

เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

ณ หมูบานถ้ําเสือ 

จังหวัดเพชรบุรี

150,000 100 150,000 100 150,000 100 150,000 100 150,000 100

เพิ�มเติม
F3A8 26.มทร.พระนคร สนอง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดู

งานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภาค

กลาง

ณ บานนาตนจั่น 

จังหวัดสุโขทัย

100,000 50 100,000 50 100,000 50 100,000 50 100,000 50

เพิ�มเติม
F3A8 27.มทร.พระนคร สนอง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิถี

เศรษฐกิจพอเพียงดานสมุนไพร

ไทย

ณ สวนสมุนไพร 

จังหวัดปราจีนบุรี

100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000 100

เพิ�มเติม
รวม 27 โครงการ รวมงบประมาณ  2,830,030       3,875,830 3,530,830 4,165,830 3,690,830

รวมทั้ง 2 กิจกรรม จํานวน

 29 โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  18,093,350      บาท

หมายเหตุ  :

 กิจกรรมที่ 8 มีจํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ งบประมาณ 18,093,350 บาท

รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณโดยรวมทั้งสิ้น  18,093,350 บาท

 กิจกรรมที่ 5 มีจํานวนทั้งสิ้น   2 โครงการ  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ


	รวม

