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F1A1

F1A2 1.โครงการสํารวจ
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พ้ืนท่ีโดยรอบท่ีต้ังของ
 คณะบริหารธุรกิจ ใน
รัศมี 50 กิโลเมตร

45,000

1. สํารวจ
แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา 
(พ้ืนท่ีบาง
กรวย
นนทบุรี)

ไม่ใช้
งบประมาณ

1. สํารวจ
แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา

2. ได้องค์
ความรู้

สืบสานคุณค่า

ไม่ใช้
งบประมาณ

1. สํารวจ
แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา
2. ได้องค์
ความรู้

สืบสานคุณค่า
วัฒนธรรม

คณะ
บริหารธุรกิจ

F1A2 2.โครงการสํารวจ
ทรัพยากรภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

พ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย ท้ัง ๓ 
พ้ืนท่ี

50,000
3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย
50,000

3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย
50,000

3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย

กอง
ศิลปวัฒนธรรม

F1A2 3.โครงการสํารวจอาหาร
ริมทาง (street food)

พ้ืนท่ีในใกล้ศูนย์
เทเวศร์ ,พ้ืนท่ีในใกล้
ศูนย์พระนครเหนือ, 
พ้ืนท่ีในใกล้ศูนย์
พณิชยการพระนคร

50,000
3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย
50,000

3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย
50,000

3 พ้ืนท่ี
ภายใน

มหาวิทยาลัย

กอง
ศิลปวัฒนธรรม

0 100,000 100,000 100,000

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

สนองพระราชด าริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)

กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

รวมท้ังส้ิน 3 โครงการ
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กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

F1A3

F2A4

1.โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจาก
วัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรและขยะชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและการ
จัดการขยะเหลือศูนย์

กลุ่มชมชน

460,000

1.สมาคมชาวสวน
มะปราง           
จ.นครนายก       
2.สหกรณ์
การเกษตร
ชาวสวนไม้เค็ด จ.
ปราจีนบุรี

460,000

1.สมาคมชาวสวน
มะปราง           
จ.นครนายก       
2.สหกรณ์
การเกษตร
ชาวสวนไม้เค็ด จ.
ปราจีนบุรี

460,000

1.สมาคมชาวสวน
มะปราง           
จ.นครนายก       
2.สหกรณ์
การเกษตรชาวสวน
ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี

460,000

1.สมาคมชาวสวน
มะปราง           
จ.นครนายก       
2.สหกรณ์
การเกษตรชาวสวน
ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี

460,000

1.สมาคมชาวสวน
มะปราง           
จ.นครนายก       
2.สหกรณ์
การเกษตร
ชาวสวนไม้เค็ด จ.
ปราจีนบุรี

คณะครุ
ศาสตร์

อุตสาหกรรม

460,000 0 460,000 0 460,000 0 460,000 0 460,000 0

F2A5

1.โครงการพัฒนาข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีเขต
ดุสิต

พ้ืนท่ี ใกล้เคียงมา
วิทยาลัย ไม่ใช้

งบประมาณ
พ้ืนท่ีเขตดุสิต

ไม่ใช้
งบประมาณ

พ้ืนท่ีเขตดุสิต
ไม่ใช้

งบประมาณ
พ้ืนท่ีเขตดุสิต

ไม่ใช้
งบประมาณ

พ้ืนท่ีเขตดุสิต
คณะครุ
ศาสตร์

อุตสาหกรรม

F2A5 2.โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลงานสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. - 
มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

F2A5 3.โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

   กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

 รวมท้ังส้ิน 1 โครงการ

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
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กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

F2A5 4.โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

F2A5 5.โครงการการรวบรวม
ข้อมูลสมุนไพร และภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพร 
มทร.พระนคร

พ้ืนท่ีบริเวณภายใน
มหาวิทยาลัยท้ัง 3 แห่ง ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
ไม่ใช้

งบประมาณ
1 เร่ือง

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เร่ือง
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

F2A5 6.โครงการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช และ
วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 
(BUS-PGC) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

      45,000 ปรับปรุง
ฐานข้อมูล

รองรับ
กิจกรรมท่ี 2
 ของคณะ

บริหารธุรกิจ

ไม่ใช้
งบประมาณ
 (ขอรับการ
สนับสนุน
พ้ืนท่ีวาง

ระบบจาก 
สวส. มทร. 
พระนคร)

ปรับปรุง
ฐานข้อมูล

รองรับ
กิจกรรมท่ี 2
 ของคณะ

บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

             5      45,000              5              4               4              5 

F2A6

รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
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กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

F3A7

F3A8 1.โครงการตามรอย
พระราชดําริเพ่ืออนุรักษ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช

คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และศึกษาดู
งานจังหวัดอุทัยธานี

220,000 40 250,000 45 300,000 45 300,000 45 350,000 50
คณะ

เทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

F3A8 2.โครงการพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดีย

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

49,200 30 50,000 30 50,000 30 50,000 30 50,000 30
คณะ

เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

F3A8 3.โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

19,100 30 19,100 30 19,100 30 19,100 30 19,100 30
คณะ

เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

กรอบการสร้างจิตส านึก

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

F3A8 4.โครงการการพัฒนา
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธ์ุไม้ป่าชายเลน ตาม
รอยเส้นทางเสด็จและ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริของในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ในพ้ืนท่ีเขต
บางขุนเทียน ของ
นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

พ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน

150,000

พ้ืนท่ีบางขุน
เทียน

คณะ
บริหารธุรกิจ

F3A8 5.โครงการเรียนรู้ 
อนุรักษ์สร้างสรรค์ พืช
และสมุนไพรไทย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ…
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม
นักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

35,650 45

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ

การออกแบบ

F3A8 6.โครงการศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน
ส่ิงทอและแฟช่ันใน
กรุงเทพมหานคร สู่ภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์ "พิพิธ
ผ้าอาภรณ์พระนคร
สร้างสรรค์"

ภาคกลาง 70,000 40 70,000 40 70,000 40 150,000 80

คณะ
อุตสาหกรรม
ส่ิงทอและ

ออกแบบแฟช่ัน
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กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน

F3A8 7.โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านส่ิง
ทอเพ่ือตอบสนองยุคดิจิทัล

คณะอุตสาหกรรมส่ิง
ทอและออกแบบแฟช่ัน

184,000 80

คณะ
อุตสาหกรรม
ส่ิงทอและ

ออกแบบแฟช่ัน

F3A8 8. โครงการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน

หน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงานกับ
 อพ.สธ.

180,000 500 400,000 500 400,000 500
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

F3A8 9.โครงการราชมงคลพระ
นคร สืบสานศาสตร์
พระราชา กิจกรรม
ถ่ายทอดการเรียนู้ สู่
เยาวชนคนรุ่นใหม่

ณ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี       
จังหวัดชลบุรี

40,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100
กอง

ศิลปวัฒนธรรม

688,300 640 578,750 330 889,100 745 489,100 245 1,019,100 790

หมายเหตุ  : กิจกรรมท่ี 1 จ านวนท้ังส้ิน      โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 2 จ านวนท้ังส้ิน  3  โครงการ รวมงบประมาณ  
กิจกรรมท่ี 3 จ านวนท้ังส้ิน      โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 4 จ านวนท้ังส้ิน  1  โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 5 จ านวนท้ังส้ิน  6  โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 6 จ านวนท้ังส้ิน      โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 7 จ านวนท้ังส้ิน      โครงการ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 8 จ านวนท้ังส้ิน  9  โครงการ รวมงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน  19  โครงการ  งบประมาณโดยรวมท้ังส้ิน  

45,000

3,664,350

6,309,350

รวมท้ังส้ิน 9 โครงการ

300,000

2,300,000



2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

กิจกรร
มท่ี

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงาน



 

ปรับใหม่



 

ปรับใหม่

ปรับใหม่



 



 



 



 



 


