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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

1.โครงการการจัดท า

ฐานข้อมูลงานสนอง

พระราชด าร ิอพ.สธ. 

– มทร.พระนคร 

   ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

2.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ

ค้นคว้าให้ความรู้แก ่นักศึกษาและ

บุคลากรทุกคณะ ทางด้านงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 

3.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 

คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง การรู้

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานขอ้มูล

ทรัพยากร  

(กลุ่มเป้าหมาย 30 คน) 

จัดเก็บฐานข้อมูลงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.–มทร.พระนคร 

จ านวน 1 ฐาน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร กอง

ศิลปวัฒนธรรม โดยบันทกึ

ข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น 1 

รายการ บุคลากรใน

องค์กร รวมถึงผู้บริหาร 

คณาจารย ์และนักศึกษา

ได้เข้าใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศข้อมูลงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.–มทร.พระนคร ที่

กองศิลปวัฒนธรรม   
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มีความถูกต้อง เหมาะสม 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ สามารถน า

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

ด้านต่างๆ มาใช้ในการ

รายงานเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ ์การ

ติดต่อสื่อสารข้อมูลงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.–มทร. 

พระนคร และข้อมูลอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งระหว่าง

สถานศึกษา/หนว่ยงาน 

ต้นสังกัดและเครือข่าย

ต่างๆ 

  2.โครงการการจัดท า

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา

และวัฒนธรรม 

   ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

2.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ

ค้นคว้าให้ความรู้แก ่นักศึกษาและ

จัดเก็บฐานข้อมูลภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรม 

จ านวน 1 ฐาน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร กอง

ศิลปวัฒนธรรม โดยบันทึก

กองศิลปวัฒนธรรม   
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บุคลากรทุกคณะ ทางด้านวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา  

3.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 

คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง การรู้

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของฐานขอ้มูล

ทรัพยากร 

(กลุ่มเป้าหมาย 30 คน) 

ข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น 1 

รายการ บุคลากรใน

องค์กร รวมถึงผู้บริหาร 

คณาจารย์ และนักศึกษา

ได้เข้าใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศข้อมูลภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรม ที่มี

ความถูกต้อง เหมาะสม 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ สามารถน า

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

ด้านต่างๆ มาใช้ในการ

รายงานเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ ์การ

ติดต่อสื่อสารข้อมูลงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.–มทร.พระนคร 

และข้อมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งระหว่าง

สถานศึกษา/หนว่ยงาน 

ต้นสังกัดและเครือข่าย
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต่างๆ 

  3.โครงการการจัดท า

ฐานข้อมูลวิจยั

วัฒนธรรม 

   ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

2.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการ

ค้นคว้าให้ความรู้แก ่นักศึกษาและ

บุคลากรทุกคณะ และบุคคลทั่วไป

ทางด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา  

3.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 

คณะ และบุคคลทั่วไป เกิดความ

เข้าใจ เข้าถึง การรู้คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากร 

จัดเก็บฐานข้อมูลวจิัย

วัฒนธรรม จ านวน 1 ฐาน 

ณ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร กองศิลปวัฒนธรรม 

โดยบันทึกขอ้มูลความรู้

เพิ่มขึ้น 1 รายการ 

บุคลากรในองค์กร รวมถึง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

นักศึกษาได้เข้าใช้ระบบ

ข้อมูลสารสนเทศข้อมูล

วิจัยวัฒนธรรม ที่มีความ

ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

สามารถน าขอ้มูลระบบ

สารสนเทศด้านต่างๆ มา

ใช้ในการรายงานเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ ์การ

ติดต่อสื่อสารข้อมูลงาน

สนองพระราชด าริ 

กองศิลปวัฒนธรรม   
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อพ.สธ.–มทร.พระนคร 

และข้อมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งระหว่าง

สถานศึกษา/หนว่ยงาน 

ต้นสังกัดและเครือข่าย

ต่างๆ 

  รวม 3 โครงการ   - -      

 
 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

1. โครงการตามรอย

พระราชด าริเพื่อ

อนุรักษ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้

ประโยชน์จาก

   150,000 150,000 แผ่นดิน 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

ด าเนินการวันที ่16-18 

ม.ค. 63  

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุร ีและคณะ

เทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืช 2.เพื่อให้นักศึกษามีการศึกษา 

ค้นคว้า วิจยั และรวมรวบข้อมูล

ของพืชสมุนไพรต่างๆ   

3.เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/

หรือบริโภคได้ 

4.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้

กว้างขวางขึ้น 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

โดย  

เป้าหมาย 50 คน จ านวน

ผู้เข้าร่วมจริง 50 คน  

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

เฉลี่ย 5.00  

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95.00 

เฉลี่ย 4.75  

การด าเนินงาน 1.

นักศึกษาได้รับการอบรม

ฟังบรรยายให้ความรู้ เร่ือง 

การด าเนินงานของ

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) และ

การใช้ประโยชนจ์าก

พันธุกรรมพืช การท าสบู ่
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เจลล้างมือ จากวิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรพรรณ สิระมนต์ 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้

(ราชบุรี) และนายสุเทพ 

ไกรเทพ หัวหนา้งาน

อุทยานธรรมชาติวิทยา ณ 

อุทยานธรรมชาติวิทยา 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุร ี

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์

จากพันธุกรรมพืช หัวข้อ 

น้ าข้าวโพดผสมธัญพืช  

การจัดสวนถาด  

3.น าเสนอผลงานการบูร

ณาการศึกษาดูงานจาก

แห่งศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น

มาประยกุต์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

ประโยชน์จากพืชสู่งานค
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

หกรรมศาสตร์ 

  2.โครงการค่าย

อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์

ด้วยภูมปิัญญา

ท้องถิ่นแห่ง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  

   150,000 150,000 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 

3.เพื่อปลูกจิตส านึกและหวงแหน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดก

ทางภูมิปัญญาของคนในชาติ 

4.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมในเชิงคหกรรม

ศาสตร์ 

5.เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปวัฒนธรรมและสามารถบูรณา

การให้เข้ากบังานคหกรรมศาสตร์ได้ 

ด าเนินการวันที ่29-30 

พ.ย. และ 1 ธ.ค.62  

ณ ห้องประชุมโชติเวช 

อาคารเรือนปัญญา คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

และแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

บางกระเจ้า จังหวัด

สมุทรปราการ เป้าหมาย 

40 คน จ านวนผู้เข้ารว่ม

จริง 40 คน  

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

เฉลี่ย 5.00  

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 98.20 

เฉลี่ย 4.91   

การด าเนินงาน 1.

นักศึกษาได้รับการอบรม

และศึกษาดูงาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ 

เทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แหล่งศิลปวัฒนธรรมบาง

กระเจ้า  

จังหวัดสมุทรปราการ เช่น 

การท าผ้ามัดย้อม การท า

ขนมถ้วยน้ าตาลมะพร้าว 

และงานจักสานจากใบ

จาก   

2.กิจกรรมบูรณาการคห

กรรมเชิงสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ในการท า

เครื่องหอมของช าร่วย 

และการท าข้าวปั้น 4 ภาค 

โดยอาจารยจ์ากคณะค

หกรรมศาสตร์ เป็น

วิทยากร 

3.น าเสนอผลงานโดย

บูรณาการความรู้ที่ได้

การศึกษาดูงาน

ศิลปวัฒนธรรมมา

ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ค

หกรรม ด้านอาหาร 

เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายและ
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

งานศิลปประดิษฐ์ ใน

หัวข้อ บูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่

วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

  3.โครงการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย   

   100,000 100,000 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียน

ในห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย 

3.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร ่

ความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณา

การความรู้ทักษะทางปัญญาไปใช้

ด าเนินการวันที ่20-22 

ธ.ค.62 ณ ศูนย์ทอผ้าจก

วัดรางบัว ต าบลรางบัว 

อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุร ีเป้าหมาย 42 คน 

ผู้เข้าร่วมจริง 58 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

93.20 เฉลี่ย 4.66 ,ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 91.60 เฉลี่ย 4.58  

การด าเนินงาน 1. 

นักศึกษาเข้ารว่มโครงการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ณ 

ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว 

พร้อมรับฟังการบรรยาย

ให้ความรู้ และฝกึอบรม

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

เทคนิคการส่ือสารด้วย

ภาพ และการคิดเนื้อหา

การถ่ายท าสื่อสารคดี 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

และแบ่งกลุ่มผลิตสื่อ

มัลติมีเดีย 4 เร่ือง คือ 1.

โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว   

2.ถ้ าจอมพล  3.การ

เพาะพันธุ์สัตว ์4.วัดราง

บัว 

3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มแยก

ย้ายลงพื้นที่หาข้อมูลของ

แต่ละกลุ่มและถา่ยท าสาร

คดีของแต่ละกลุ่ม   

สรุปกิจกรรมและจัดท าสื่อ

ของแต่ละกลุ่ม 

4. นักศึกษาได้น าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์กบัการเรียน

การสอน เพื่ออนุรักษ ์สืบ

สาน เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้ง
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ยังท าให้นักศึกษามีทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่านการพัฒนาสือ่

มัลติมีเดีย พร้อมการ

น าเสนอผลงานของแต่ละ

กลุ่ม 

  4.โครงการปลูก

จิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

   16,600 15,550 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อน าความรู้จากการเรียนการ

สอนมาใช้ให้เกิดประโยชน ์ 

3.เพื่อท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และเรียนรู้วิถีชวีิตความ

เป็นอยู่ในชุมชน 

4.เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

5.เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประกวด 

ด าเนินการวันที ่22 พ.ย. 

62 

ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร 

กรมวิชาการเกษตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ  เป้าหมาย 30 

คน ผู้เข้าร่วมจริง 43 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

94.00 เฉลี่ย 4.70 ,ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

การหาประสบการณ์จากการเข้า

ร่วมโครงการต่างๆ 

ร้อยละ 94.20 เฉลี่ย 4.71  

การด าเนินงาน 1. 

นักศึกษาเข้ารว่มโครงการ

ปลูกจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช ณ 

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร 

พร้อมรับฟังการบรรยาย

ให้ความรู ้เร่ืองการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

3. นักศึกษาได้ท ากจิกรรม

การ การปกปกัรักษา

พันธุกรรมพืช การเก็บ

รวบรวม การปลูก

รักษาการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน ์

4. นักศึกษาได้น าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์กบัการเรียน

การสอน เพื่อการสร้าง

จิตส านึกและเกบ็รวบรวม
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้อมูลต่อไป 

  5.โครงการตามรอย

พระราชด าริเพื่อ

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม   

   50,000 50,000 รายได้(เงิน

สโมสร) 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อให้นักศึกษารู้จกัวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและการอนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

3.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ

ทรัพยา กรธรรมชาติและใชอ้ย่าง

คุ้มค่ามากที่สุด             

4.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทาง

ของเกษตรธรรมชาติ น าไป

ถ่ายทอดเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความ

พอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุข   

5.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี

ของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม 

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ด าเนินการ วันที่ 19 ธ.ค.

62  ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ศูนย์พาณิชยการ 

เป้าหมาย 300 คน 

ผู้เข้าร่วมจริง 335 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

95.00 เฉลี่ย 4.75 ,ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 96.00 เฉลี่ย 4.80   

การด าเนินงาน 1. 

นักศึกษาและคณาจารย ์

ได้รับฟังการบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับวัน

อาภากร อกีหนึ่งวันส าคัญ 

และมี   การละเล่น ดนตรี

ไทย การร้องร าท าเพลง 

การเต้นลีลา 

2. นักศึกษาและ

คณะบริหารธุรกิจ   
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

6.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มี

น้ าใจช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

คณาจารย์ ได้ร่วม

ประเพณีท าบุญตักบาตร 

ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อ

น้อมร าลึกถึงคล้ายวัน

สิ้นพระชนม์ของ พลเรือ

เอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากร

เกียรติวงศ์ กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

3. นักศึกษาและ

คณาจารย์ ได้ร่วมออกบธู

อาหาร ขนม และสินค้า

อื่นๆ อีกมากมาย 

  6.โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมสืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อ

ตอบสนองยุคดิจิทัล 

   150,000 149,920 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

ด้านสิ่งทอ 

ด าเนินการงวันที ่22-23 

ก.พ.63 ณ จังหวัด

สุพรรณบุรี  เป้าหมาย 80 

คน ผู้เข้าร่วมจริง 80 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

97.50 เฉลี่ย 4.87 ,ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น 

  



~ 16 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3.เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านสิ่งทอ 

4.เพื่อให้นักศึกษาน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาสืบสาน เผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 97.50 เฉลี่ย 4.87  

การด าเนินงาน 1. 

นักศึกษาได้รับฟังการ

บรรยายความรู้ เร่ืองการ

ท ากระเป๋าผ้า และการ

ย้อมผ้าด้วยภูมปิัญญา

ท้องถิ่น    

 2. นักศึกษาได้ลงพื้นที่ ณ 

ป่าสะแก จังหวัด

สุพรรณบุรี ได้ท า

ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ซ่ึง

สามารถน ามาบูรณาการ

เข้ากับการเรียนการสอน 

และในชีวิตประจ าวันได ้   

3. นักศึกษาได้รับชม

การละเล่นประเพณีไทย

ของชาวบา้นท้องถิ่น   

4. น าข้อมูลที่ได้มาสรุปใน

ภาพรวมและน าเสนอดว้ย

การ Present ผลงานที่

นักศึกษาได้จัดท า   
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  7.โครงการสืบทอด

องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสู่

ระบบดิจิทัลเพื่อเป็น

ฐานความรู้ด้านการ

ออกแบบ 

   175,000 172,000 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้

ความเข้าใจในภูมิปญัญาและ

วัฒนธรรมไทยโดยประสบการณ์

ตรง 

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

ทะนุบ ารุงและสืบสานศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 

ชุมชน สังคม องค์กร 

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบ

ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสู่ตลาด

สากล 

ด าเนินการงวันที ่15-17 

ก.พ.63 ณ จังหวัดลพบุร ี 

เป้าหมาย 65 คน 

ผู้เข้าร่วมจริง 66 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

เฉลี่ย 5.00 ,ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อย

ละ 92.00 เฉลี่ย 4.60   

การด าเนินงาน โดยมี

จุดประสงค์เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการศึกษาหา

ความรู้ทางด้านการ

ออกแบบนอกชั้นเรียน 

โดยการประยุกต์ใชภู้มิ

ปัญญาทางด้านการ

ออกแบบของวัฒนธรรม

ไทยทั้งในสมัยอดีต และ

สมัยปัจจุบันเขา้ด้วยกัน 

อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมต่าง 

ๆ ไม่ให้สูญหายไปตาม

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการ

ออกแบบ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กาลเวลา โดยได้น า

นักศึกษาเยีย่มชมและ

ศึกษาดูงานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทางด้านหัตถกรรม 

ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี ้

1.พิพิธภัณฑ์การแพทย์

แผนไทย อภยัภูเบศ 

2.พิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติปราจีนบุร ี

3.โบราณสถานเมือง

ศรีมโหสถ 

4.อบรมหลักสูตรจักรสาน

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใบลาน 

ณ กลุ่มจักรสานใบลาน 

บ้านทับลาน 

  8.โครงการสืบสานภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรม

ไทยเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการ

ออกแบบสู่สากล 

   175,000 171,335 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้าน

ด าเนินการวันที ่24-26 

ม.ค. 63 ณ จังหวัด

ปราจีนบุร ี เป้าหมาย 65 

คน ผู้เข้าร่วมจริง 69 คน 

โครงการบรรลุ

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการ

ออกแบบ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของคนไทย 

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้

ความเข้าใจในภูมิปญัญาและ

วัฒนธรรมไทยโดยประสบการณ์

ตรง 

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

ทะนุบ ารุงและสืบสานศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 

ชุมชน สังคม องค์กร 

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบ

ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสู่ตลาด

สากล 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

98.00 เฉลี่ย 4.90 ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 93.00 เฉลี่ย 4.65  

การด าเนินงาน เพื่อเป็น

การส่งเสริมการศึกษาหา

ความรู้ทางด้านการ

ออกแบบนอกชั้นเรียน 

โดยการประยุกต์ใชภู้มิ

ปัญญาทางด้านการ

ออกแบบของวัฒนธรรม

ไทยทั้งในสมัยอดีต และ

สมัยปัจจุบันเขา้ด้วยกัน 

อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมต่าง 

ๆ ไม่ให้สูญหายไปตาม

กาลเวลา โดยได้น า

นักศึกษาเยีย่มชมและ

ศึกษาดูงานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทางด้านหัตถกรรม 

ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี ้
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1.พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติสมเด็จพระ

นารายณ ์

2.บราณสถานบ้านหลวง

รับราชทูต (บ้านวิชเย

นทร์) 

3.พระปรางค์สามยอด 

4.อบรมหลักสูตรด้านภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรม ณ 

บ้านสวนขวัญ ต.มหาสอน 

อ.บ้านหมี ่

  9.โครงการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : ชาว

ไทยได้ประโยชน ์ 

   120,000 107,040 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

3.เพื่อน าเสนอความรู้ การ

ค้นคว้าวิจยัในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลยั แก่

ด าเนินการวันที ่29 พ.ย.-

5 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์อนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เป้าหมาย 500 คน 

ผู้เข้าร่วมจริง 925 คน 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

กองศิลปวัฒนธรรม   
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ผู้เข้าชมนิทรรศการ ถึงความ

หลากหลายแห่งศักยภาพของ

ทรัพยากรไทย เพื่อการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร     

อย่างยั่งยืน 

4.เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

การสนองพระราชด าร ิในโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชของ

มหาวิทยาลัย 

96.36 เฉลี่ย 4.82 ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 95.84 เฉลี่ย 4.79  

การด าเนินงาน งาน

นิทรรศการการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : ชาวบ้าน

ไทยได้ประโยชน ์ครั้งที่ 

10 จัดขึ้นระหวา่งวันที่ 29 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศูนย์หนองระเวียง จังหวัด

นครราชสีมา ในการนี ้รศ.

สุภัทรา โกไศยกานนท ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร มอบหมายให ้ผศ.

ลักขณา จาตกานนท ์รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 

เป็นผู้แทน ร่วมงานการ
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร 

  10.โครงการราช

มงคลพระนคร สืบ

สานศาสตร์พระราชา 

   84,000 76,940 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี  

2.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบ

สานและน้อมน าพระราชด าริใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้

ในการด าเนินชีวิตที่ถูกตอ้ง ร่วมกับ

ชุมชน 

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน 

ด าเนินการวันที ่31 ม.ค.

63  ณ หอประชุมดีฮอลล ์

มทร.พระนคร เป้าหมาย 

300 คน ผู้เข้าร่วมจริง 

327 คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

เฉลี่ย 5.00 , ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อย

ละ 98.40 เฉลีย่ 4.92  

การด าเนินงาน 1.

นักศึกษาได้รับฟังการ

บรรยายความรู ้เร่ือง

ศาสตร์พระราชาและหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากท่านวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ นายยวง เขยีว

นิล ปราชญ์ชาวบ้าน 

กองศิลปวัฒนธรรม   



~ 23 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข 

อาจารย์ประจ าคณะศิลป

ศาสตร์ และนางสาวอารี

วรรณ พลจันทร์ จากการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย      

 2.ภาคปฏิบัตินกัศึกษาได้

ลงมือปฏิบัติงานจริงใน

การท าน้ ายาลา้งจาน จาก

กลุ่มแม่บ้านวัดศรีสุดาราม 

โดยนางสาวสมพร เกิด

ทองค า ซ่ึงถือเป็นภูมิ

ปัญญาของชุมชน เพื่อที่

นักศึกษาสามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันใน

ครอบครัวได้          

3.นักศึกษายังสามารถ

น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบัต ิหรือส่งต่อสู่

ครอบครัว และใช้พึ่งพา



~ 24 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน    

  11.โครงการศึกษา

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดับอุดมศึกษา 

   76,000 ไม่ใช้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจในความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง  

3.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึง

ความส าคัญ และประโยชน์ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิรู้จัก

หวงแหน สามารถน าความรู้ไป

ถ่ายทอดใหก้ับผู้อื่นได ้ 

ด าเนินการวันที ่20-22 

มี.ค. 63  ณ มทร.พระ

นคร จ.กรุงเทพฯ 

เป้าหมาย 200 คน 

ผู้เข้าร่วมจริง 200 คน ใน

การจัดท าสื่อการศึกษา

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแบบออนไลน์ 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 

99.00 เฉลี่ย 4.95 , ความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 98.40 เฉลี่ย 4.92 

การด าเนินงาน 1. 

นักศึกษาจะได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ ในการศึกษา 

เร่ือง ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิที่

กองศิลปวัฒนธรรม   



~ 25 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ถูกต้องโดยการเรียนแบบ

อบรมผ่านทาง Social 

Media แบบออนไลน ์

แทนการลงพื้นที่จริง โดย 

นักศึกษาตอบค าถามจาก

การอบรมออนไลน์ 30 ข้อ 

ให้ได้ ร้อยละ 80 จึงได้

วุฒิบัตรและชั่วโมง

กิจกรรม 

2. นักศึกษาได้มีจิตส านึก

และเข้าใจถึงความหมาย 

ความส าคัญ และการได้

ประโยชน ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ

และการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิจาก

การอบรมแบบออนไลน์

ผ่านทาง Social Media  

  จ านวน 11 โครงการ     1,142,785 1,142,785      

 


