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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนรุักษพ์ันธกุรรมพืช  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ     
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
สนองพระราชด าริ โดย มทร.พระนคร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                         
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑) 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชด าริ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ 
โดย งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๙๒๙,๑๖๐ บาท และงบประมาณที่ใช้จริง ๑,๘๑๓,๔๑๗.๘๘ บาท 

แบ่งตามกรอบ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
กรอบท่ี ๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร   ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 
 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กรอบท่ี ๒ กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  

  หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ จ านวน ๑ โครงการ 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร    ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กรอบท่ี ๓ กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ จ านวน ๒๐ โครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 หน่วยงานมีการด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ๑  โครงการ  ดังนี้ 
 หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ๓๔ โครงการ ดังนี้ 

กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงานตาม

แผนแม่บท 
งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา

ของงบประ 
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

F2A4
  

มทร. 
พระนคร 

๑.โครงการการ
พัฒนาการจัดการขยะ 
ในชุมชนตลาดเทวราช 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ความเป็นอยู่ดีและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 
 

 ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ วช. ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อท าต้นแบบการจัดการขยะ ใน
ชุมชนตลาดเทวราช ในรูปการแยก
ขยะและท าปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมัก
ชีวภาพ เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิด
ประโยชน ์
๓.เพื่อพัฒนาประชาชนมีศักยภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในครัวเรือน
และชุมชนตลาดเทวราช 
 

รอผลการด าเนินงานวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงฤทัย 
นิคมรัฐ/นางสาว
ภัทริกา สูง
สมบัติ/นายคณา
วุฒิ อินทร์แก้ว 

    
รวม  ๑  โครงการ 

  
๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ 

    
    

  

 
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

หน่วยงานมีการด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ๑๙  โครงการ  ดังนี้ 
 

กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ม ี
ไม่
ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8 มทร.พระ
นคร 

๑. โครงการส่งเสริม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระราชด าริ
ฯ 

 ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๔๖๘.๐๙ แผ่นดิน ๑. เพื่อความรู้ความช านาญ เทคนิค 
และกระบวนการสร้างสรรค์งาน
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมต่างๆ 
๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based 
Leaning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพราราชด าริฯ 

ด าเนินการวันที่ ๑๖-๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี เป้าหมาย ๓๕ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๔๕ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๗.๑๔ เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๑.๐๓ เฉลี่ย ๔.๘๖  
 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๒.โครงการค่าย
เยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑๘,๖๕๐ ๑๘,๒๘๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อให้นักศึกษได้รับประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัส และ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based 
Leaning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างชุมชนเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษา 

ด าเนินการวันที่ ๓ ส.ค..๒๕๖๑ ณ 
ณ  บ้านลุงยวง ปราชญ์เกษตร
พอเพียง ปี 2560 อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี เป้าหมาย ๔๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๑.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๗.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐ 
 
 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
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กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ม ี
ไม่
ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8  มทร.พระ
นคร 

๓.โครงการค่าย
อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไทยแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินไทย อันเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ 
๓.เพื่อปลูกจิตส านึกถึงหน้าที่ของ
นักศึกษาว่ามีหน้าที่ในการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง 
๔.เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 

ด าเนินการวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค..
๒๕๖๑ ณ ณ ห้องประชุมโชติเวช 
อาคารเรือนปัญญา ชั้น ๔ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ
ศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรม 
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,
พระราชวังบางปะอิน และตลาด
โก้งโค้ง จ.พระนครศรีอยุธยา 
เป้าหมาย ๔๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๔๖ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ เฉลี่ย 
๕.๐๐,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๔๙ 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๔.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืชเพื่อการ
อนุรักษ์ 

 

  

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
๒. ให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และรวมรวบข้อมูลของพืชสมุนไพร
ต่างๆ 
๓ . เพื่ อพั ฒ น าและแป รรูป ให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/หรือ
บริโภคได้ 
๔. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้
กว้างขวางข้ึน 
 

ด าเนินการวันที่ ๑๖, ๒๐ และ ๒๗ 
– ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ๒.
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.
นครปฐม ๓.ตลาดต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ ณ โรสกา
เด้น ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.
นครปฐม และอุทยานแมลงเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ก าพง
แสน เป้าหมาย ๔๐ คน จ านวน
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๑.๘๐ เฉลี่ย 
๔.๕๙  

คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศาสตร์ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๕.โครงการอนุรักษ์
และปลูกจิตส านึก
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 

  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ  
๓.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๔.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

ด าเนินการวันที่ ๑๒-๑๓ ธ.ค.๖๐ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ป่าเขาพระยาเดินธง) 
จังหวัดลพบุรี เป้าหมาย ๓๕ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๑.๘๐ เฉลี่ย ๔.๕๙ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๖.๔๐ เฉลี่ย ๔.๘๒   

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๖.โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อ
เผยแพร่สู่ประชาคม
อาเซียน 

 

 

๖๖,๐๐๐ ๖๒,๒๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนใน
ห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อเตรียมเผยแพร่ใน
ประชาคมอาเซียน 
๓.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ความ
เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 
๕.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรู้ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ 

ด าเนินการวันที่ ๑๔-๑๖ ธ.ค.๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกส
ลุง ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี เป้าหมาย ๓๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๔๘ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๑.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๕ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐   

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 



    5 

กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ม ี
ไม่
ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๗.โครงการการพัฒนา
และการท าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
ถ้ าเสือ 

  ๑๑๕,๒๑๐ ๙๖,๑๔๒ รายได้ ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน  
๒.เพื่อถ่ายทอดความรู้งานและทักษะ
ทางด้านการตลาด  
๓.เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจชุมชน
และการตลาดกับชุมชน  
 

ด าเนินการวันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค.๖๑ 
ณ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี เป้าหมาย ๓๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๑๐๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖   
 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

F3A8 มทร.พระ
นคร 

๘.โครงการวิถีไทยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 ๖๐,๐๐๐ ๕๗,๘๑๒ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่ อ ให้นั กศึ กษารู้ จักวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย  
๓ . เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ ารู้ คุ ณ ค่ าข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด  
๔. เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของ
เกษตรธรรมชาติ น าไปถ่ายทอดเพื่อให้
เกิดประโยชน์ สูงสุด และเรียนรู้การใช้
ชีวิตบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุข  
๕. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของ
นักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน  
๖. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มี
น้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 

ด าเนินการ วันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๑  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล
บ้านหนองสาหร่าย อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป้าหมาย 
๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๖๒ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๓.๐๐ เฉลี่ย ๔.๖๕    

คณะ
บริหารธุรกิจ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๙.โครงการนัก
สิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่
เรียนรู้ตามรอยพ่อ 

 

  

๘๕,๔๐๐ ๖๒,๕๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อด าเนินงานตามรอยเบื้องยุคล
บาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  
๒.เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย  
๓.เพื่อส่งเสริมให้มีการเสียสละและมีจิต
สาธารณะ  
๔.เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การตรง
ต่อเวลาและการบ าเพ็ญประโยชน์  
๕.เพื่อสร้างความส าพันธ์ที่ดีต่อกันใน
การท างานเป็นหมู่คณะและสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมชีวิต  
(กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน) 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๑  ณ  
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
จ.สมุทรสงคราม เป้าหมาย ๘๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๘๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๔.๒๐ เฉลี่ย ๔.๘๐ ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๖.๘๐ เฉลี่ย ๔.๘๓      

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๐.โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  

๖๒,๖๐๐ ๓๒,๕๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม และการรักษา
สิ่งแวดล้อม  
๓.เพื่อปลูกจิตส านึกถึงหน้าที่ในการสืบ
สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
๔.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและหลักการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
 
 
 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมาย ๗๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๗๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๔๐ 
เฉลี่ย ๔.๔๙ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๕๐ เฉลี่ย 
๔.๕๐    

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มี ไม่

ม ี
เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๑.โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ธรรมชาติโครงการ
พระราชด าริ 

 

  

๑๗๖,๖๐๐ ๑๔๖,๘๓๑ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให้  
๒.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวน
อุทยานเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว  
๓.เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ า ตลอดจนสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ ที่เกื้อหนุนระบบ
นิเวศที่มีอยู่คงเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไป  
๔.เพื่อสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
 

ด าเนินการ ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ 
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะ
ที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ ระยะที่ ๓ วันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ ณ ระยะที่ ๑   
ด าเนินการ  ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ ๒ - ๔  
ด าเนินการ ณ โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขา
นางพันธุ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลเขาใหญ่ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
เป้าหมาย ๘๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง
ทั้ง ๔ ระยะ จ านวน ๒๓๕ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๒๙ 
เฉลี่ย ๔.๙๒  

คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์  

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๒.โครงการศิลป
ศาสตร์ร่วมสนอง
พระราชด าริ สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๖๓ พรรษา ในปี 
๒๕๖๑  
๒.เพื่อสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ
ของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี 
เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
๓.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ด าเนินการวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ ณ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป้าหมาย ๔๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๒๔๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๑.๒๐ 
เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๓.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๖๕    

คณะศิลป
ศาสตร์ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๓.โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๖๓.๒๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
๓. เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสาน 
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๑ 
ณ ชุมชนไทยทรงด า จังหวัด
ราชบุรี เป้าหมาย ๔๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๗.๕๐ เฉลี่ย ๔.๘๘ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕    

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๔.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

  ๖๐,๐๐๐ ๕๙,๗๗๗.๘๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์และมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สังคม 
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบนิเวศน์ป่า และ
ขยายพนัธุกรรมพืช 
๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผืนป่า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเกิดระบบ
นิเวศน์ที่ดีข้ึน 
๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติ  

ด าเนินการวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค.๖๑ 
ณ อ าเภอเกาะเกร็ด อบต.บ้าน
ใหม่ จ.นนทบุรี เป้าหมาย ๓๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๓๓ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๓.๓๓ เฉลี่ย ๔.๖๖ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐   

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น 
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กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มี ไม่

ม ี
เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๕.โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ              
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

 

  

๑๓๑,๗๐๐ ๑๓๐,๖๐๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ
ทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชและเป็นการสนอง
พระราชด าริและพระราโชวาทของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
๒. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตส านึก
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทาง
คณะในการอนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดข้ึน
ด้วยความรัก ความหวงแหน และ
กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน  
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสวยงาม
ของธรรมชาติโดยสามารถน ามา
ประยุกต์สร้างสรรค์กับงานออกแบบกับ
วิชาสาขาที่เรียนได้ และได้ศึกษาดูงาน
ออกแบบอาคารสาธารณะเพื่อใช้เป็น
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้  
 

ด าเนินการวันที่ ๒๗-๒๙ มิ.ย. ๖๑ 
ณ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๕๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๓.๙๓ 
เฉลี่ย ๔.๖๙ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๗.๒๒ เฉลี่ย 
๔.๘๖   

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
การออกแบบ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๖.โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพที่
ออกแบบสู่สากล 

 

  

๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๐,๕๐๐ 
 

แผ่นดิน ๑.เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ไทย  
๒.เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบ
ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญา
ไทยสู่ตลาดสากล 
 

ด าเนินการวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๖๑ 
ณ หมู่บ้านกองเอกราช จังหวัด
อ่างทอง เป้าหมาย ๕๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ -  
เฉลี่ย - , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๔.๔๐ เฉลี่ย 
๔.๗๒     

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
การออกแบบ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๗.โครงการ
การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

  

๙๓,๐๐๐ ๙๐,๙๖๐.๐๓ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและน าไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป  
๓. เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกและเข้าใจ
ถึงค วามส าคัญ  และป ระโยชน์ ใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้ จักหวงแหน 
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืน และ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้ 
๔.เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะ 
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับวิทยากร
และผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๑  
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 
 เป้าหมาย ๔๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๔๖ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๖.๒๕ 
เฉลี่ย ๔.๘๑ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๖.๘๘ เฉลี่ย 
๔.๘๔       

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกร
รมท่ี 

หน่วยงา
น 

ช่ือโครงการ 

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ี   
มาของ
งบประ
มาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มี ไม่

ม ี
เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๘.โครงการราช
มงคลพระนครสนอง
พระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๔๖.๗๕ แผ่นดิน ๑.เพื่ อสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ตรง และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ป ฏิ บั ติ งาน จริ ง ใน ฐาน ก าร เรี ย น รู้
เศ รษฐกิ จพอเพี ยง  ชุมชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
๓.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบ
สาน และน้อมน าพระราชด าริและ
หลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถ
บูรณาการไปสู่การ พัฒนาชุมชนและ
สังคม 
๔.เพื่ อสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย. 
๖๑ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
เป้าหมาย ๕๐ คน จ านวน
ผู้เข้าร่วมจริง ๖๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๒.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๑ , ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๑.๑๕ เฉลี่ย ๔.๕๖    

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๙.โครงการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ใน
แปลง ๙๐๕ และ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
กายภาพ 

  ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๘๘๗.๐๑ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และ
ได้เห็นความส าคัญของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิต
ในโลก 
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔ .เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมทร.พระ
นคร และ อพ.สธ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ปัญหา
และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน 
 

ด าเนินการวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑ 
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
เป้าหมาย ๕๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๕๑ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๓.๒๐ 
เฉลี่ย ๔.๖๖ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๙๐   

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๒๐.โครงการการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้
เห็น 

  ๓๖๑,๐๐๐ ๓๑๓,๘๕๐ แผ่นดิน ๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๓. เพื่อน าเสนอความรู้ การค้นคว้าวิจัย
ใน การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร รมพื ช ขอ ง
มหาวิทยาลัย แก่ผู้เข้าชม  
 นิทรรศการ ถึงความหลากหลายแห่ง
ศักยภาพของทรัพยากรไทย เพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
๔. เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานการ
สนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๘ พ.ย. – ๔ 
ธ.ค.๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 
เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วม
จริง ๑,๐๘๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๖.๓๑ 
เฉลี่ย ๔.๘๒ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๗.๕๒ เฉลี่ย 
๔.๘๘   

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

    รวม ๒๐ 
โครงการ   

๒,๐๖๑,๑๖๐ 
๑,๘๙๘,๒๖๗

.๘๘ 
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 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมที ่ ๔  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
     มีโครงการทั้งสิ้น   ๑ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง      ๒๒๙,๐๐๐ บาท 
 
กิจกรรมที ่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร    
     มีโครงการทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง        ๑,๘๙๘,๒๖๗.๘๘ บาท 
         
รวมโครงการทั้งสิ้น  ๒๑ โครงการ  รวมงบประมาณใช้จริงท้ังสิ้น                              ๒,๑๒๗,๒๖๗.๘๘ บาท 

 


