
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน ดังนี้  

F2  กรอบการใช้ประโยชน์ 
A5  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

มีการด าเนินงาน ๓ โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
F3  กรอบการสร้างจิตส านึก 

A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนรุักษ์ทรัพยากร 
มีการด าเนินงานจ านวน ๑๒ โครงการ 

ใช้งบประมาณจริงทั้งสิน้ ๑,๓๙๕,๖๙๐  บาท  
 
รวมโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๕ โครงการ ใช้งบประมาณจริง ทั้งสิ้น  ๑,๓๙๕,๖๙๐  บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตส านึกครูช่างรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
๓. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้พืชพันธุ์ต่าง ๆ  

การด าเนินงานและกิจกรรม  
๑.น านักศึกษาท ากิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ซ่ึงนักศึกษายังได้เรียนรู้พืชพันธุ์ต่างๆ 
๒.พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง การเรียนรู้พลังงานทดแทน  
การท ากิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๓.นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน/การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชด าริ และท ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑   
สถานที่ด าเนินงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๗๙,๖๖๒    บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  ๔๐  คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง  ๔๑  คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๖๗ เฉลี่ย ๔.๖๘   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๐.๘๓ เฉลี่ย ๔.๕๔  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ชื่อโครงการ ตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
วัตถุประสงค ์ ๑.เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
๒.ให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวมรวบข้อมูลของพืชสมุนไพรต่างๆ เพ่ือพัฒนาและ
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ 
๓.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางขึ้น 

การด าเนินงานและกิจกรรม  
๑.อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 
๒.พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๒๔,๒๙ พ.ย.๖๑ และ ๒๐ ธ.ค. ๖๑  
สถานที่ด าเนินงาน ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๔ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ

ศึกษาดูงานส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๐๐,๐๐๐   บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๓ เฉลี่ย ๔.๖๑   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕.๐๐ 
จากการจัดโครงการในครั้งนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ได้ดังนี้  

กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลพันุกรรมพืช โดย ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมให้ความรู้การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช   
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๔ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
 ๓.๑ กระเป๋ามะเฟือง โดย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 

๓.๒ การใช้ประโยชน์จากธัญพืช โดย สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 
๓.๓ อัญมณีแห่งปัญญา โดย สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
๓.๔ ข้าวตังหน้าตั้งผสมเห็ด โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๓.๕ ข้างพองผลไม้เคลือบช็อคโกแลต โดย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
๓.๖ ขนมเบื้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 



ภาพกิจกรรม  กิจกรรมที่ ๑ 

 
 

 
 

  

   
 
 



ภาพกิจกรรมท่ี ๒ 

  

      

    

        
 
 
 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   

 
 
 
 



หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ชื่อโครงการ โครงการค่ายบูรณาการคหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์ ๑.เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าเกิดความหวงแหนและปลูกจิตส านึกของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทยทางด้าน คหกรรมศาสตร์อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ 
๓.เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงคหกรรมศาสตร์ 
๔.เพ่ือให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสามารถบูรณาการให้เข้ากับงานคหกรรม
ศาสตร์ได ้

การด าเนินงานและกิจกรรม  
๑.อบรมและศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรม บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 
๒.น าเสนอผลงานโดยบูรณาการความรู้ที่ได้การศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๒๓ - ๒๔ ม.ค. ๖๒ และ ๒๖ ม.ค. ๖๒  
สถานที่ด าเนินงาน ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรม บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย และห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือน

ปัญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๔๐  คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๘๐ เฉลี่ย ๔.๖๔   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕.๐๐  
โครงการค่ายบูรณาการคหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพ่ือปลูก
จิตส านึกและหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงคหกรรม
ศาสตร์และนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสามารถบูรณาการกับ ๕ สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ , ให้เข้ากับงานคหกรรมศาสตร์ได้  
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเตรียมเผยแพร่ในประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
๔. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ 
๕. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว พร้อมรับฟังการ
บรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ และการคิดเนื้อหา
การถ่ายท าสื่อสารคดี 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มผลิตสื่อมัลติมีเดีย ๔ เรื่อง คือ ๑.โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั   
๒. ถ้ าจอมพล  ๓. การเพาะพันธุ์สัตว์ ๔. วดัรางบัว 
๓. นักศึกษาแบ่งกลุ่มแยกย้ายลงพื้นที่หาข้อมูลของแต่ละกลุ่มและถ่ายท าสารคดีของแต่ละกลุ่ม  
สรุปกิจกรรมและจัดท าสื่อของแต่ละกลุ่ม 
๔. น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มตามหัวข้อเรื่องและการวิจารณ์ผลงานพร้อมให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑  
สถานที่ด าเนินงาน ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง   ๙๘,๕๘๐  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕    
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๓.๖๐ เฉลี่ย ๔.๖๘  

ภาพกิจกรรม 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ชื่อโครงการ โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่เขตพระนคร 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือน าความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และท าระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
๑. น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่เขตพระนคร 
และรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ONE SHOT KNOCKOUT 
๒. ลงพ้ืนที่ถ่ายภาพ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และสวนรมณีนาถ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 

  ๓. นักศึกษารับชมนิทรรศการภาพถ่าย ชมวีดีทัศน์แนะน าคณะฯและวีดีทัศน์ชุมนุมศิลปวัฒนธรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มี ๒ ระยะ ระยะที่ ๑  วันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และระยะที่ ๒  

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
สถานที่ด าเนินงาน ๑. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และสวนรมณีนาถ เขตพระนคร 

๒. พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  
งบประมาณท่ีได้รับ ๓๖,๑๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใช้จริง ๓๖,๑๐๐  บาท  
ผลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๖๐ คน  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๐ เฉลี่ย ๔.๖๗   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๑.๖๐ เฉลี่ย ๔.๕๘  

ภาพกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
ชื่อโครงการ โครงการตามรอยพระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 



วัตถุประสงค ์ ๑. เ พ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย  
๓. เพ่ือให้นักศึกษารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด   
๔. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ น าไปถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข   
๕. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
๖. เพ่ือให้นักศึกษามีความเสียสละ มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
๑. นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
๒. นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ทรัพยากรจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
๓. นักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันปลูกรักษาต้นไม้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑   
สถานที่ด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการ   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๑๐,๒๐๐ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง   ๕๐,๐๐๐ บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๑๕ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๖.๐๐ เฉลี่ย ๔.๘๐   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕  

ภาพกิจกรรม 

 
 
 



 
 

        
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อโครงการ โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือนักศึกษาได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์และเก้ือกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
  ๑. ประสานงานกับสาขาวิชาในการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
อบรม บรรยายให้ความรู้ และลงพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมผลิตสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย 

๒. แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาให้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
๓. ระยะที่ ๑ ณ ห้องเรียน 9905 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

อุตสาหกรรม)  วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ระยะที่ ๒ ณ  อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม) วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดสะแก ต าบล

บางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วันอังคารที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕. กิจกรรมที่ ๓  - กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๖. แต่ละกิจกรรมมีการบุรณาการกับการเรียนการสอน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ /ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๖ , ๒๗ พ.ย.๖๑ / 

ระยะที่ ๓ วันที่ ๖ ธ.ค.๖๑  
สถานที่ด าเนินงาน ณ ห้องเรียน 9905  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๑๒,๙๒๓  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๕๐  คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๑๗๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๗.๐๐ เฉลี่ย ๔.๘๕   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๒  

ภาพกิจกรรม 



กิจกรรมที่ ๑ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๒ 

 

   

 



กิจกรรมที่ ๓ 

 

    

 



หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพ่ือตอบสนองยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ 

๒. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
  ระยะที่ ๑ นักศึกษาจะได้รับความรู้มากมายจากปราชญ์ชุมชน อาทิ ดร.พัชรินทร์ ค าสุวรรณ  
ท่านมาบรรยายเรื่องสภาพภูมิศาสตร์หลักแหล่งแห่งที่ของชาติพันธุ์ไทพวนใน จ.นครนายก , ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย 
ยอดมิ่ง บรรยายเรื่อง กระบวนการผลิตผ้าทอท้องถิ่นไทยพวน อาจารย์ ราชกิจ อุ่นเรือน บรรย ายเรื่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยพวนเป็นต้น นอกจากนี้แล้วนักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒธรรมในด้าน"อาหาร" เรียนรู้เรื่องการท า
ปลาดู มรดกทางภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวพวน ปลาดู ไม่รู้ที่มาของค าเรียกอาหารชนิดนี้ เมื่อดูลักษณะ
และรสชาติ ปลาดู เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างปลาร้ากับปลาเค็ม เป็นอาหารที่เก็บได้ในระยะเวลานานๆ ในการ
ย้ายถิ่นฐานของชาวพวนจากเมืองเชียงขวาง มาสู่เมืองนครนายกแห่งนี้ ปลาดูจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ต้องมี และชาว
พวนได้สืบทอดการท าปลาดูมาจนถึงปัจจุบัน "ดนตรี" กลองทาน เป็นกลองที่อยู่กลางชุมชน ใช้ตีเพ่ือส่งสัญญาณ
บอก โดยจังหวะกลองบอกความหมาย เช่น บอกเวลา บอกเหตุ ฯลฯ แล้วในแต่ละท้องถิ่นตกลงความหมายนั้น 
กลุ่มชาติพันธุ์ไต ไท รวมไปถึงไทพวนในอุษาคเนย์ มีความเชื่อเรื่องกลองว่า เป็นเรื่องของความเป็นมงคล การย้าย
ถิ่นฐายชาวไทพวน ก็ได้น ากลองนี้มาด้วย "ผ้าทอ" การทอผ้าของชุมชนไทยพวน "ภาพวาด" ภาพปริศนาธรรมที่วัด
ศรีมงคล บ้านคลองคล้า และศิลปวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก 
  ระยะที่ ๒ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากปราชญ์ชุมชน 
ท่าน ดร.อุดม สมพร เติม วิทยากร ดร.อุดม สมพร (จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว )ซึ่งมีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมา
ของชุมชนไทยวน จังหวัดราชบุรี อย่างน่าสนใจ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทอผ้าจก ที่สืบทอด
กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าพ้ืนถิ่น ทดลองปฎิบัติจริงและสอนโดยท่าน
วิทยากรมืออาชีพ คุณปราณี บัวทวน ซึ่งสืบทอดการทอผ้าจก มาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ความดั้งเดิมนั้นคงไว้ เป็นผ้าที่สวยงามมากๆ นอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชุมชน อาทิ การท า
ครก การท ายาสระผมสมุนไพร การท าเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๕ พฤศจิกายน ๖๑ ณ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก   

 ระยะที่ ๒ ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๖๑   
สถานที่ด าเนินงาน ณ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และจังหวัดราชบุรี   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๘๐  คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๙๔ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๖.๒๕ เฉลี่ย ๔.๘๑   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๘.๗๕ เฉลี่ย ๔.๙๓  



ภาพกิจกรรม 
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หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างจิตส านึกคุณธรรมเชี่ยวชาญวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล   
วัตถุประสงค ์ ๑.ให้นักศึกษามีความพร้อมในการท างานในยุคดิจิทัลอย่างเชียวชาญในวิชาชีพ และมีคุณธรรม 

๒.ให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญในการใช้สื่อดิจิทัลและคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.ให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต ให้รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
๔.ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของสังคมในอนาคต 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมในโครงการ มุ่งเน้นให้นักศึกษานั้นมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตลอด
ระยะเวลาทั้ง ๒ วัน นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติการท างานเป็นทีม เพ่ือฝึกความเป็นผู้น า มีการวางแผนการท างาน  
รู้รักสามัคคีและให้อภัย ซึ่งกันและกัน ตลอดจนน าบทเรียนจากการท ากิจกรรมมาถอดบทเรียนเพ่ือให้นักศึกษา 
เห็นความส าคัญในการท ากิจกรรม โดยยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม  

นอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะได้เปิดใจ พูดถึงเรื่องราวที่ประทับใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่าง
การศึกษาในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร มีการกล่าวขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัย
ซึ่งกันและกัน และร่วมท าบุญตักบาตรด้วยกันในตอนเช้า พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านวิทยากร คุณกฤต
ภาส ณ พัทลุง เพ่ือให้นักศึกษานั้นรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลในปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อ
สังคมต่อไป 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๖๒  
สถานที่ด าเนินงาน ณ 27 รีสอร์ท อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๔๙,๙๐๖   บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๙๕ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๙๕ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๘.๙๕ เฉลี่ย ๔.๙๔   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๗.๘๙ เฉลี่ย ๔.๘๙ 

ภาพกิจกรรม 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ชื่อโครงการ โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนไทย 
๒. เพ่ือรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยและเพ่ือให้
บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
๓. เพ่ือพัฒนาการออกแบบของนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานจากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดสากล 

การด าเนินงานและกิจกรรม 
  ๑.นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย เรื่องการก าเนิดและรูปแบบของงานศิลปะและการออกแบบ
ที่มาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ในระดับนานาชาติ ลักษณะและรูปแบบของงานศิลปะและการ
ออกแบบจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีต และอบรมหลักสูตรการเขียนลวดลายเครื่องสังคโลก  
ณ สุเทพสังคโลก และการอบรมหลักสูตรวาดลวดลายเครื่องสังคโลกลงบนผืนผ้า ณ บ้านปรีดาภิรมย์ 
  ๒.นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของเครื่องถ้วยสังคโลก และรับฟัง วิธีการ 
ขั้นตอน วัสดุและอุปกรณ์ในการเขียนลวดลายเครื่องสังคโลก และเข้ารับชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
  ๓.นักศึกษาจัดกลุ่มสรุปกิจกรรมการออกแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
สถานที่ด าเนินงาน ณ จังหวัดสุโขทัย   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๙๘,๖๒๑   บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๕๖ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๐ เฉลี่ย ๔.๖๑ 

ภาพกิจกรรม 

   
 



 

 

 

  
 
 



หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมน าพระราชด าริและหลักการทรงงานในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถบูรณา
การไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 
๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน 

การด าเนินงานและกิจกรรม  
๑. นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายความรู้ เรื่องศาสตร์พระราชาและประวัติความเป็นมาของศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง    

 ๒. นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง และศูนย์ต้นแบบวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมศึกษาดูงานและท ากิจกรรมกลุ่ม ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามฐาน
การเรียนรู้ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานเรารักแม่ธรณี ฐานคนมีน้ ายา ฐานคนรักสุขภาพ และฐาน
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง         
๓. นักศึกษาได้ศึกษาพืชพรรณต่างๆ ทั้งพืชผักสวนครัว และไม้ยืนต้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ต่างๆ 
การเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น และยังสามารถน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และใช้พ่ึงพาตนเองไดใ้นชีวิตประจ าวัน 
๔. น าข้อมูลที่ได้มาสรุปในภาพรวมและน าเสนอด้วยการ Present ผลงานที่นักศึกษาได้จัดท า  

ระยะเวลาการด าเนินงาน  วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑   
สถานที่ด าเนินงาน  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๒๒,๕๐๐  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๒๐๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๖   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๔.๕๐ เฉลี่ย ๔.๗๒  

ภาพกิจกรรม 



  

  

  

   



 

  

  

                             
                         



หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา     
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกต้อง และน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป 

๓. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกและเข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักหวงแหน น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้  

๔. เพ่ือให้นักศึกษาได้พบปะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับวิทยากรและผู้อื่น 
การด าเนินงานและกิจกรรม 

๑. นักศึกษารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าไม้ พรรณไม้ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่รักษาพ้ืนที่ของสถานีวิจัยฯ  

๒. นักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของสภาพพ้ืนที่ป่าจริง และท ากิจกรรม อาทิ การท า
ผ้ามัดย้อม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมป่าไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล  

๓. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังน าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอน ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ระยะเวลาการด าเนินงาน   วันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     
สถานที่ด าเนินงาน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา   
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณท่ีได้รับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๔๗,๓๙๘  บาท  
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๘๐ คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๘.๔๐ เฉลี่ย ๔.๙๒   
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๙.๐๐ เฉลี่ย ๔.๙๕  

ภาพกิจกรรม 



 
 

  

   



  

  

  

   
 
 



 
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี ้
 
กิจกรรมท่ี  ๕  มีโครงการท้ังสิ้น ๓ โครงการ     ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี  ๘  มีโครงการท้ังสิ้น ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๓๙๕,๖๙๐  บาท 

รวมโครงการท้ังสิ้น ๑๕ โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน  ๑,๓๙๕,๖๙๐  บาท 


