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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนรุักษพ์ันธกุรรมพืช  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ     
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชด าร ิโดย  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                         
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชด าริ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ 
โดย งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๕๔๖,๓๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้จริง ๑,๓๙๕,๖๙๐ 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 ไม่มีโครงการในกจิกรรมนี้  

 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร     
 หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้   จ านวน ๓ โครงการ 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กรอบท่ี ๓ กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้   จ านวน ๑๒ โครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  

หน่วยงานมีการด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ๓  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/หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

F2A4
  

มทร. 
พระนคร 

๑.โครงการการจัดท า
ฐานข้อมูลงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. – 
มทร.พระนคร 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ
ค้นคว้าให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรทุกคณะ ทางด้านงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 
คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง การรู้
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล
ทรัพยากร  
(กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน) 

จัดเก็บฐานข้อมูลงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. – มท
ร.พระนคร จ านวน ๑ ฐาน 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

F2A4
  

มทร. 
พระนคร 

๒.โครงการการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ
ค้นคว้าให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรทุกคณะ ทางด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา  
๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 
คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง การรู้
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล
ทรัพยากร 
(กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน) 

จัดเก็บฐานข้อมูลภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม จ านวน ๑ 
ฐาน 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

F2A4
  

มทร. 
พระนคร 

๓.โครงการการจัดท า
ฐานข้อมูลวิจัย
วัฒนธรรม 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ
ค้นคว้าให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรทุกคณะ และบุคคลทั่วไป
ทางด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  
๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 
คณะ และบุคคลทั่วไป เกิดความ
เข้าใจ เข้าถึง การรู้คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากร 

จัดเก็บฐานข้อมูลวิจัย
วัฒนธรรม จ านวน ๑ ฐาน 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

    
รวม  ๓  โครงการ   - - - 
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กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
หน่วยงานมีการด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ๑๒  โครงการ  ดังนี้ 

 

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 

๑.โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปลูกจิตส านึกครูช่างรุ่น
ใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม    
 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๗๙,๖๖๒ แผ่นดิน ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ 
เมษายน ๒๕๖๒                

๒.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

๓.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พืชพันธุ์ต่าง ๆ 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี เป้าหมาย ๔๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๔๑ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๐.๘๓ เฉลี่ย ๔.๕๔ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๓.๖๗ เฉลี่ย ๔.๖๘  

คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรร
ม 

F3A8  มทร.พระ
นคร 

๒.โครงการค่ายบูรณา
การคหกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าเกิด
ความหวงแหนและปลูกจิตส านึกของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินไทยทางด้าน 
คหกรรมศาสตร์อันเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของคนในชาติ 
๓ . เ พื่ อ สื บ ส า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงคหกรรมศาสตร์ 
๔.เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถบูรณาการ
ให้เข้ากับงานคหกรรมศาสตร์ได้ 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๓-๒๔ ม.ค..
๒๕๖๒ ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรม 
บ้านนาต้นจ่ัน จ.สุโขทัย และห้อง
ประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา 
ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ เป้าหมาย ๔๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เฉลี่ย ๕.๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๘๐ เฉลี่ย 
๔.๖๔ 

คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศาสตร์ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๓.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช   

 

  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   
๒.ให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และรวมรวบข้อมูลของพืชสมุนไพร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ อุปโภคและ/หรือ
บริโภคได้ 
๓.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้
กว้างขวางข้ึน 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๔ , ๒๙ พ.ย. 
๖๑ และ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ณ ห้อง
ประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือน
ปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป้าหมาย ๔๐ คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๒๓ 
เฉลี่ย ๔.๖๑  

คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศาสตร์ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๔.โครงการปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นที่เขตพระนคร 
(มี ๒ ระยะ) 

 

  

๓๖,๑๐๐ ๓๖,๑๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อน าความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์และท าระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม ้
๓.เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๔.เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
 

ด าเนินการวันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค.๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ เป้าหมาย ๕๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๖๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๑.๖๐ เฉลี่ย ๔.๕๘ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๒.๒๐ เฉลี่ย ๔.๖๑ 
 
 
 
 

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลช
น 



    5 

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 

๕.โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่สู่
ประชาคมอาเซียน 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๕๘๐ แผ่นดิน ๑ .เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนใน
ห้ อ ง เ รี ย น ไป ใ ช้ ใ น ก า รพัฒนาสื่ อ
มั ล ติมี เ ดี ย เพื่ อ เ ตรี ยม เผยแพร่ ใน
ประชาคมอาเซียน 
๓.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์
เชิ ง ตัว เลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย 
๔.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรู้ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ 
๕.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ความ
เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๑ 
ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี เป้าหมาย ๓๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๓.๖๐ เฉลี่ย ๔.๖๘ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕   

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลช
น 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๖.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  (มี ๒ ระยะ) 

  ๑๑๐,๒๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได้ ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย  
๓.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 
๔.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของ
เกษตรธรรมชาติ น าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเรียนรู้การใช้ชีวิตบน
ความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข      
๕.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของ
นักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน 
๖.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มี
น้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ด าเนินการวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ศูนย์พาณิชยการ(ระยะที่ 
๑) เป้าหมาย ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วม
จริง ๔๑๕ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
เฉลี่ย ๔.๗๕ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๖.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๘๐   
 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๗.โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้  (มี ๓ ระยะ) 

 

  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๑๒,๙๒๓ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่า
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ด้านต่างๆ 
๓.เพื่อปลูกจิตส านึกถึงหน้าที่ในการสืบ
สานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
๔.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 

ด าเนินการระยะที่ ๑ วันที่ ๑๒,๑๖ 
พ.ย.๖๑ ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๗ พ.ย.
๖๑ และระยะที่ ๓ วันที่ ๖ ธ.ค.
๖๑  ณ  ห้องเรียน 9905  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๑๗๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๓๐ 
เฉลี่ย ๔.๖๒ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๗.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๕๘ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

F3A8
  

มทร.พ 
ระนคร 

๘.โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสิ่ง
ทอเพื่อตอบสนองยุค
ดิจิทัล (มี ๒ ระยะ) 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตพร้อมทั้งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สิ่งทอ  
๒.ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทอผ้า 
และน ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผ้าทอพื้นถ่ิน  
๓.ให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสาน 
อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาสิ่งทอพื้นถ่ิน 

ด าเนินการวันที่ ระยะที่ 1 ณ 
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 
24–25 พ.ย.61 ระยะที่ 2 ณ 
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 
ธ.ค.61 เป้าหมาย ๘๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๙๔ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๘.๗๕ เฉลี่ย ๔.๙๓ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๖.๒๕ เฉลี่ย ๔.๘๑ 

คณะ
อุตสาหกรร
มสิ่งทอและ
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 

๙.โครงการพัฒนา
นักศึกษาสร้างจิตส านึก
คุณธรรมเชี่ยวชาญ
วิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล   

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๙๐๖ รายได้ ๑. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้
นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๓. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสาน 
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการวันที่ ๒๖-๒๗ ม.ค.๖๒  
ณ 27 รีสอร์ท อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๙๕ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๙๕ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๗.๘๙ เฉลี่ย ๔.๘๙ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๘.๙๕ เฉลี่ย ๔.๙๔  

คณะ
อุตสาหกรร
มสิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๐.โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การออกแบบสู่สากล 

 

  

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๖๒๑ แผ่นดิน 1.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของคนไทย 
2.เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
คนไทยและเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา  
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
3 . เ พื่ อ พั ฒน าก า ร ออ กแบ บ ข อ ง
นักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาไทย
สู่ตลาดสากล 

ด าเนินการวันที่ ๑๗-๒๑ ธ.ค. ๖๑ 
ณ จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย ๕๕ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๖ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ - เฉลี่ย - ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๖๐   

คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
และการ
ออกแบบ 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๑.โครงการราชมงคล
พระนคร สนอง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๒.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบ
สานและน้อมน าพระราชด าริและ
หลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถ
บูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
๓.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน 

ด าเนินการวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ ณ 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป้าหมาย ๑๕๐ 
คน จ านวนผู้เข้าร่วมจริง ๒๐๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๔.๕๐ เฉลี่ย ๔.๗๒ , ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๓.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๖    

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม 

F3A8
  

มทร.พระ
นคร 

๑๒.โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๗,๓๙๘ 
 
 

แผ่นดิน 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและน าไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป  
๓. เพื่อให้นักศึกษามี จิตส านึกและ
เข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ใน
การศึกษาและอนุ รั ก ษ์ทรั พย ากร 
ธรรมชาติ รู้ จักหวงแหน น าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 
๔.เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะ 
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับ
วิทยากรและผู้อื่น 

ด าเนินการวันที่ ๑๖-๑๗ ก.พ.๖๒  
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 
 เป้าหมาย ๘๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๘๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๙.๐๐ 
เฉลี่ย ๔.๙๕ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๔๐ เฉลี่ย 
๔.๙๒       

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม 

    
รวม ๑๒ โครงการ   ๑,๕๔๖,๓๐๐ ๑,๓๙๕,๖๙๐ 
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 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมที ่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
     มีโครงการทั้งสิ้น  ๓ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง    ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
 
กิจกรรมที ่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร    
     มีโครงการทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง    ๑,๓๙๕,๖๙๐ บาท 
         
รวมโครงการทั้งสิ้น  ๑๕ โครงการ  รวมงบประมาณทีใ่ช้จริงทั้งสิ้น                          ๑,๓๙๕,๖๙๐ บาท 

 


