
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

รัตนโกสินทร 

โครงการจัด

นิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

ประโยชน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

   800,000 768,000   1. เพ่ือใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เยาวชน  

ประชาชน นักวิชาการ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ไดรับความรูและ

เห็นผลงานนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

2. เพ่ือเผยแพรผลการ

ปฏิบัติงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  ในการเรียนรู  

ธรรมชาติแหงชีวิต  การ

อนุรักษ พัฒนา และการใช

ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม

พืชอยางย่ังยืน                                                 

1. จัดแสดงผลงาน

นิทรรศการวิชาการความ

หลากหลายแหงการ

อนุรักษ การพัฒนา และ

การใชประโยชน

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

อยางย่ังยืน ท้ังทรัพยากร

กายภาพทรัพยากร

ชีวภาพ และภูมิปญญา

ทองถิ่น  ผลผลิตหรือ

วัตถุดิบจากธรรมชาติและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.อาคีรา  

ราชเวียง  

/สำนักงาน

ประชาสัมพันธ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

รัตนโกสินทร 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

“โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

อนุรักษพันธุไมสี

มวงเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี” 

   480,000 480,000   1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ตามแผน  แมบท 

ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ.

2559 - กันยายน พ.ศ.2564)  

2. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการไดรับความรูความ

เขาใจแนวทางและมาตรการ

ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) ในการจัดตั้ง

ศูนยโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

1.  บรรยาย 

2.  แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

จำนวน 6กลุม ๆ ละ 10 

คน 

3.  ศึกษาดูงาน 

ผศ.ดร.อาคีรา  

ราชเวียง  

/สำนักงาน

ประชาสัมพันธ 

 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

รัตนโกสินทร 

โครงการปลูกตน

รวงผึ้งเฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 

   480,000 480,000   1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ตามแผนแมบท 

ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ.

2559 -กันยายน พ.ศ.2564) 

ปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ 

น.ส.สาทริศา  

อิสระกูล 

/สำนักงาน

ประชาสัมพันธ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือเปนการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีในฐานะพสก

นิกร  เนื่องจาก ตนรวงผึ้งเปน

ตนไมพระจำพระองคของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชริ

ราลงกรณ บดินเทร

เทพยววรางกูล 

3. เพ่ือเปนการอนุรักษตน

รวงผึ้ง ใหคงอยู 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคล

รัตนโกสินทร 

โครงการจัดทำ

หนังสืออนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

   400,000 400,000   1.  เพ่ือใหบุคลากร ขาราชการ 

เจาหนาท่ี นักศึกษา และ

ประชาชนในทองถิ่น เขาใจ

และเห็นความสำคัญของ

พันธุกรรมพืช และรวมคิด รวม

ปฏิบัติจนเกิดผลประโยชนตอ

การใชทรัพยากรรวมกัน               

2.  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ของหนวยงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รวบรวมขอมูลผลงาน

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพ่ือจัดทำอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

น.ส.ณัชกรณ  

อยูสงค 

/สำนักงาน

ประชาสัมพันธ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รัตนโกสินทรท่ีรวมสนอง

พระราชดำร ิ

3.  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในการ

ดำเนินงานพระราชดำร ิ

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคล

รัตนโกสินทร 

5. โครงการรัก

เทียนทะเล 

   350,000 319,200   1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ตามแผนแมบท 

ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ.

2559 กันยายน พ.ศ.2564)  

2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

ใหกับทองถิ่นในการอนุรักษตน

เทียนทะเล 

3. เพ่ืออนุรักษและขยายพันธุ

ตนเทียนทะเล 

1.  อนุรักษและ

ขยายพันธุตนเทียนทะเล 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

อาจารยคมสันต  

ทับชัย 

/งานโครงการ

พระราชดำริ 

 

  รวม 5 โครงการ   2,510,000 2,447,200      

 


