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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนรุักษพ์ันธกุรรมพืช  อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ     

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
สนองพระราชด าร ิโดย  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                         

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชด าริ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ 
โดย งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๒๔๖,๖๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้จริง ๑,๑๔๒,๗๘๕ 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 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้  

     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 ๑๑ โครงการ 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงานตาม

แผนแม่บท 
งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ* 
เป้าหมายตามแผนแม่บท/ 

วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

F2A5 มทร. พระนคร ๑.โครงการการจัดท า
ฐานขอ้มูลงานสนอง
พระราชด าร ิอพ.สธ. 
– มทร.พระนคร 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
๒.เพือ่จัดท าฐานขอ้มูลส าหรับการ
ค้นคว้าให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรทกุคณะ ทางด้านงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.–มทร.พระนคร 
๓.เพือ่ให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 
คณะเกิดความเขา้ใจ เข้าถึง การรู้
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานขอ้มูล
ทรัพยากร  

จัดเก็บฐานขอ้มูลงานสนอง
พระราชด าร ิอพ.สธ. – มทร.พ
ระนคร จ านวน ๑ ฐาน ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กอง
ศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศ 
ข้อมูลความรู ้

กองศิลปวัฒนธรรม 

F2A5 มทร. พระนคร ๒.โครงการการจัดท า
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
๒.เพือ่จัดท าฐานขอ้มูลส าหรับการ
ค้นคว้าให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรทกุคณะ ทางด้านวฒันธรรม
และภูมิปัญญา  
๓.เพือ่ให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 
คณะเกิดความเขา้ใจ เข้าถึง การรู้
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานขอ้มูล
ทรัพยากร 

จัดเก็บฐานขอ้มูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม จ านวน ๑ ฐาน ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กอง
ศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศ 
ข้อมูลความรู ้

กองศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

F2A5 มทร. พระนคร ๓.โครงการการจัดท า
ฐานข้อมูลวิจัย
วัฒนธรรม 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
๒.เพื่อจัดท าฐานข้อมลูส าหรับการค้นคว้า
ให้ความรู้แก่ นักศึกษาและบุคลากรทุก
คณะ และบุคคลทั่วไปทางด้านทรพัยากร
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา  
๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะ 
และบุคคลทั่วไป เกดิความเข้าใจ เข้าถึง 
การรู้คณุค่าการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล
ทรัพยากร 

จัดเก็บฐานข้อมลูวิจัยวัฒนธรรม 
จ านวน ๑ ฐาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กองศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศ 
ข้อมูลความรู ้

กองศิลปวัฒนธรรม 

F3A8 มทร.พระนคร ๔.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
๒.เพื่อให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และรวมรวบข้อมลูของพืชสมุนไพรต่างๆ   
๓.เพื่อพัฒนาและแปรรปูให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่
สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได้ 
๔.เพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางขึ้น 
 

ด าเนินการวันท่ี ๑๖-๑๘ ม.ค. ๖๓ 
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบรุี และคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย ๕๐ คน จ านวน
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน โครงการ
บรรลุวตัถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เฉลี่ย ๕.๐๐ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๕.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๗๕  

เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร ์
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนนิงานตาม

แผนแม่บท 
งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F3A8 มทร.พระนคร ๕.โครงการค่ายอนุรักษ์

เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยด้านคหกรรมศาสตร์ 
๓.เพื่อปลูกจิตส านึกและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของคนในชาติ 
๔.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
เชิงคหกรรมศาสตร์ 
๕.เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถบูรณาการให้เข้า
กับงานคหกรรมศาสตร์ได้ 

ด าเนินการวันท่ี ๒๙-๓๐ พ.ย. และ 
๑ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมโชติเวช 
อาคารเรือนปัญญา คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรม บางกระเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมาย ๔๐ 
คน จ านวนผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๑๐๐ เฉลี่ย ๕.๐๐ ,ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๒๐ เฉลี่ย 
๔.๙๑  

เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

F3A8 มทร.พระนคร ๖.โครงการพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดีย   

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีเรียนในห้องเรียนไป
ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
๓.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ความเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 
๕.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้
ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียได้ 

ด าเนินการวันท่ี ๒๐-๒๒ ธ.ค.๖๒ ณ 
ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบลรางบัว 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
เป้าหมาย ๔๒ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๘ 
คน โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๓.๒๐ เฉลี่ย ๔.๖๖ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๑.๖๐ 
เฉลี่ย ๔.๕๘   

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F3A8 มทร.พระนคร ๗.โครงการปลูกจิตส านึก

ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

  ๑๖,๖๐๐ ๑๕,๕๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๒.เพื่อน าความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  
๓.เพื่อท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน 
๔.เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
๕.เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประกวด การหา
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 

ด าเนินการวันท่ี ๒๒ พ.ย. ๖๒ 
ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรม
วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ  เป้าหมาย ๓๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๔๓ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๔.๐๐ 
เฉลี่ย ๔.๗๐ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๔.๒๐ เฉลี่ย 
๔.๗๑   

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

F3A8 มทร.พระนคร ๘.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม   

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได้(เงิน
สโมสร) 

๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
๓.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด                                            
๔.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตร
ธรรมชาติ น าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความพอเพียง 
และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข   
๕.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา 
ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
๖.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ด าเนินการ วันท่ี ๑๙ ธ.ค.๖๒  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ศูนย์พาณิชยการ 
เป้าหมาย ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๓๓๕ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๕.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๗๕ ,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ ๙๖.๐๐ เฉลี่ย ๔.๘๐    

คณะบริหารธุรกิจ 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F3A8 มทร.พระนคร ๙.โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ
เพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๙๒๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๒.เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ 
๓.เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งทอ 
๔.เพื่อให้นักศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสืบ
สาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการงวันท่ี ๒๒-๒๓ ก.พ.๖๓ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  เป้าหมาย ๘๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๘๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๗.๕๐ 
เฉลี่ย ๔.๘๗ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๗.๕๐ เฉลี่ย 
๔.๘๗    

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟชั่น 

F3A8 มทร.พระนคร ๑๐.โครงการสืบทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่ระบบดิจิทัลเพ่ือเป็น
ฐานความรู้ด้านการ
ออกแบบ 

  ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๒.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยประสบการณ์
ตรง 
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทะนุบ ารุงและ
สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 
ชุมชน สังคม องค์กร 
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบของ
นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานจากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสู่ตลาดสากล 

ด าเนินการงวันท่ี ๑๕-๑๗ ก.พ.๖๓ 
ณ จังหวัดลพบุรี  เป้าหมาย ๖๕ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๖๖ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เฉลีย่ ๕.๐๐ ,ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๐๐ เฉลี่ย 
๔.๖๐    

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F3A8 มทร.พระนคร ๑๑.โครงการสืบสานภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ออกแบบสู่สากล 

  ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๑,๓๓๕ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อรวบรวม
ศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนไทย 
๒.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยประสบการณ์ตรง 
๓.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทะนุบ ารุงและ
สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 
ชุมชน สังคม องค์กร 
๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบของ
นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานจากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสู่ตลาดสากล 

ด าเนินการวันท่ี ๒๔-๒๖ ม.ค. ๖๓ 
ณ จังหวัดปราจีนบุรี  เป้าหมาย 
๖๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๖๙ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๘.๐๐ เฉลี่ย ๔.๙๐ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เฉลี่ย ๔.๖๕   

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

F3A8 มทร.พระนคร ๑๒.โครงการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวไทย
ได้ประโยชน์  

  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๔๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
๒.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
๓.เพื่อน าเสนอความรู้ การค้นคว้าวิจัยในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย แก่ผู้เข้า
ชมนิทรรศการ ถึงความหลากหลายแห่ง
ศักยภาพของทรัพยากรไทย เพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
๔.เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานการสนอง
พระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการวันท่ี ๒๙ พ.ย.-๕ ธ.ค. 
๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป้าหมาย ๕๐๐ 
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๙๒๕ คน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๙๖.๓๖ เฉลี่ย ๔.๘๒ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๕.๘๔ 
เฉลี่ย ๔.๗๙   

กองศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรม
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F3A8 มทร.พระนคร ๑๓.โครงการราชมงคล

พระนคร สืบสานศาสตร์
พระราชา 

  ๘๔,๐๐๐ ๗๖,๙๔๐ แผ่นดิน ๑.เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   
๒.เพือ่สร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและ
น้อมน าพระราชด าริในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถกูต้อง 
ร่วมกับชุมชน 
๓.เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

ด าเนินการวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓  ณ 
หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร 
เป้าหมาย ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๓๒๗ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ เฉลี่ย 
๕.๐๐ , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๔๐ เฉลี่ย 
๔.๙๒      

กองศิลปวัฒนธรรม 

F3A8 มทร.พระนคร ๑๔.โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 

  ๗๖,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

แผ่นดิน ๑.เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
๒.เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ถกูต้อง  
๓.เพือ่ให้นักศึกษามีความเขา้ใจถึงความส าคัญ 
และประโยชน์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักหวงแหน สามารถน า
ความรู้ไปถา่ยทอดให้กับผู้อื่นได้  

ด าเนินการวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค. ๖๓  
ณ มทร.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 
เป้าหมาย ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๒๐๐ คน ในการจัดท า
สื่อการศึกษาความหลากหลาย
ทางชวีภาพแบบออนไลน์ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๙.๐๐ เฉลี่ย ๔.๙๕ , ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 
๙๘.๔๐ เฉลี่ย ๔.๙๒ 

กองศิลปวัฒนธรรม 

    รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ     ๑,๒๔๖,๖๐๐ ๑,๑๔๒,๗๘๕         
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมที ่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
     มีโครงการทั้งสิ้น  ๓ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง    ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
 
กิจกรรมที ่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร    
     มีโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ รวมงบประมาณใช้จริง    ๑,๑๔๒,๗๘๕ บาท 
         
รวมโครงการทั้งสิ้น  ๑๔ โครงการ  รวมงบประมาณทีใ่ช้จริงทัง้สิ้น                          ๑,๑๔๒,๗๘๕ บาท 

 


