
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการสำรวจและ

เก็บรวบรวม

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

  212,400 - ใชงบประมาณ

โครงการ 

จางงาน

ประชาชนท่ี

ไดรับ

ผลกระทบจาก

สถานการณ

ระบาดของโรค

ติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 

2019) ระยะ 2 

ประจำป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวมกับชุมชน

สำรวจและรวบรวม

ทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปญญาทองถิ่น

โดยมหาวิทยาลัยเปน

พ่ีเลี้ยง 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากร

รองรับงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

 

ลงพ้ืนท่ีสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีเปนสมาชิก

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น ดังนี้ 

1. อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. อบต.ตลิ่งชนั อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. อบต.บอตาโล อ.วังนอย จ.

พระนครศรีอยุธยา 

4. อบต.ดอนหญานาง อ.ภาชี 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

และพ้ืนท่ีท่ีไมไดเปนสมาชิก

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น ดังนี้ 

5. อบต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

อาจารยสุภัทรา  

วิลามาศ 

ผศ.พาขวัญ  

ทองรักษ 

ผศ.ดร.วิจิตรา 

เหลียวตระกูล 

อาจารยจันทร

เพ็ญ บุตรใส 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

อาจารยพงฐฉัตร 

เนียมทรง 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6. เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ระหวางเดือนกรกฎาคม – 

กันยายน 2563 

 

อาจารยวุฒิ

ศาสตร คำคม 

คณะบริหารธุรกิจ

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  รวม 1 โครงการ   212,400 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 3 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการอนุรักษ

และการใช

ประโยชน

พันธุกรรมพืช

ทองถิ่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  293,400 - ใชงบประมาณจาก

โครงการวิจัยการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากเห็ดตับเตา 

โครงการการพัฒนา

เครื่องด่ืมชงสำเร็จรูป

จากมันเทศเพ่ือสุขภาพ

โครงการการพัฒนา

นวัตกรรมอาหารพรอม

บริโภคจากพืชผกัผลไม

สำหรับวัยรุนภายใตชุด

โครงการการสราง

นวัตกรรมอาหารเพ่ือ

สุขภาพสำหรับตลาด

เฉพาะ แผนงาน

นวัตกรรมอาหารเพ่ือ

สุขภาพและการ

ยกระดับสินคาเกษตรสู

อาหารปลอดภัยตลอด

โซอุปทาน 

ในจังหวัด

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางฐานองค

ความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

โดยการศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการ และ

องคประกอบของ

สาระสำคัญในพันธุกรรม

พืช เพ่ือนำไปสูการ

อนุรักษ การพัฒนาและ

การใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน 

3. เพ่ือพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

การใชประโยชนพันธุกรรม

พืชทองถิ่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กอเกิด

ผลิตภัณฑจากพันธุพืชได 

9 ผลิตภัณฑดังนี ้

1. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากเห็ดตับเตาดวยวิธีการ

ทำแหงแบบพนฝอย 

2. ผลิตภัณฑเครื่องดื่มชง

สำเร็จรูปจากมันเทศเพ่ือ

สุขภาพ 

3. ผลิตภัณฑผักแผน 

4. ผลิตภัณฑสแน็กบาร  

5. ผลิตภัณฑผงโรยขาว 

6. ผลิตภัณฑพุทรากวน 

7. ผลิตภัณฑเห็ดตับเตา

อบแหง  

8. ผลิตภัณฑน้ำยานาง

เขมขน  

9. ผลิตภัณฑน้ำมะมวง

หาวมะนาวโหเขมขน 

ผศ.ดร.วิจิตรา 

เหลียวตระกูล 

ผศ.พาขวัญ  

ทองรักษ 

อาจารยวรรภา 

วงศแสงธรรม 

ดร.วชิรญา  

เหลียวตระกูล 

อ. จันทรเพ็ญ 

บุตรใส 

ดร.สุณิสา  

สุวรรณพันธ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณแผนดิน 

ประจำปบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

โครงการการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

พุทรากวน ภายใต

โครงการสงเสริม

กระบวนการเครือขาย

องคความรู 

(Knowledge - Based 

OTOP : KBO) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณพัฒนา

ชุมชน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 

โครงการการพัฒนา

ศักยภาพของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารใน

จังหวัด

ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ สรางเรื่องราว

ของพืชทองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใหเปนท่ีรูจักสูคนภายนอก

ชุมชน 

4. เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสูมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางอาหาร 

เปนการสรางมูลคาเพ่ิม

เชิงพาณิชยใหแกพันธุพืช

หายากในทองถ่ิน 

กอใหเกิดรายไดเสริมแก

ชุมชน สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตชุมชน 

ท่ีดีขึ้น 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระนครศรีอยุธยา 

ภายใตแผนงาน

นวัตกรรมอาหารเพ่ือ

สุขภาพและการ

ยกระดับสินคาเกษตรสู

อาหารปลอดภัยตลอด

โซอุปทานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณแผนดิน 

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

  รวม 1 โครงการ   293,400 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 6 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล 

อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัย 

(ฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชา

ติและฐานขอมูล

ภูมิปญญา

ทองถิ่น) 

  18,380 - ไมไดรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือจัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิปญญาทองถิ่น ท่ี

ไดจากการสำรวจ

ขอมูลภายในพ้ืนท่ี 

3.เพ่ือเผยแพรขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ผานฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

1.รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ

ปญญาทองถิ่นของอบต.สามเรือน

,อบต.ดอนหญานาง,อบต.ตลิ่งชนั

,อบต.บอตาโล, อบต.ทับน้ำ, 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา. 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.จัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของ

อบต.สามเรือน,  อบต.ดอนหญา

นาง,  อบต.ตลิ่งชัน,  

อบต.บอตาโล, อบต.ทับน้ำ, 

เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยาจ.

พระนครศรีอยุธยา 

นายศรัณยพงษ  

ศรีพูน 

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

  รวม 1 โครงการ   18,380 -      

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนา 7 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน-

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

  250,000 - ไมไดรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ 

1. เพ่ือสนองงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน   

3. เพ่ือดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให

เปนแหลงรวบรวม

ตัวอยางพรรณไม ขอมูล

พรรณไม และการเก็บ

รักษาเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษา และเผยแพร 

สูภายนอก 

4. เพ่ือใหนำความรูงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ไปบูรณาการสูการเรียน

การสอน 

มีการบูรณาการกับการเรียน

การสอนในรายวิชา ดังนี ้

1. รายวิชาปฏิบัติการ

ชีววิทยา(Biology 

Laboratory) 

2. รายวิชาสิ่งแวดลอม  

เทคโนโลยี และการดำรงชีวิต 

(Environment 

Technology and Living) 

3. รายวิชาปฏิบัติการพันธุ

ศาสตร (Genetics 

Laboratory) 

4. รายวิชาชีวเคมี 

(Biochemistry) 

5. รายวิชาปฏิบัติการเคมี

พ้ืนฐาน (Fundamental 

Chemistry Laboratory)  

6. รายวิชามนุษยกับ

สิ่งแวดลอม  

(Human and 

Environment) 

อาจารยสุภัทรา   

วิลามาศ 

คณะทคโนโลยี

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5. เพ่ือสรางจิตสำนึกให

นักศึกษา อาจารย  และ

บุคลากรมีความรัก  

และเห็นคุณคาของพืช

พรรณและทรัพยากร 

 
 

  รวม 1 โครงการ   250,000 -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการศูนย

ประสานงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

  1,896,540 11,576 งบประมาณเงิน

รายได 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือจัดต้ังเปนศูนย

ประสานงาน อพ.สธ. –

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

ดำเนินงานประสานงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. ท้ัง

ภายในหนวยงาน (ระหวาง

คณะเชิงบูรณาการ) และ

ระหวางหนวยงานภายนอก 

ในภาคกลาง (ตามเครือขาย 

C(อพ.สธ. –สกอ.) 

3.เพ่ือเปนศูนยขอมูล 3 

ฐานทรัพยากร ไดแก ฐาน

1.ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

2.สงบุคลากรเขา

ฝกอบรมงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นและ

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

2.1 สงบุคลากรเขารวม

ฝกอบรมงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

หลักสูตร วิทยากรผูชวย 

รุนท่ี 1/2563 วันท่ี 8 – 

11 กันยายน 2563 ณ 

หองสุพรรณิการ ชั้น 3 

อาคารศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

อุดรราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี  

อาจารยสุภัทรา   

วิลามาศ  

คณะทคโนโลยี

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทรัพยากรกายภาพ  ฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ  และ

ฐานทรัพยากรวัฒนธรรม

ภูมิปญญา  ในเขตภาค

กลาง(ตามเครือขาย C  

อพ.สธ. - สกอ.) 

4.เพ่ือดำเนินงานจัด

ฝกอบรมวิทยากรในงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

อพ.สธ. ดำเนินงานตาม

กรอบนโยบายในการชวย

สนับสนุน อพ.สธ. ขยายผล

ในการสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

5.เพ่ือดำเนินการจัด

ฝกอบรมวิทยากรในงาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

อพ.สธ. ดำเนินการตาม

กรอบนโยบายในการ

สนับสนุน อพ.สธ. ขยายผล

ในการสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

อำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี จำนวน 2 คน 

2.2 สงบุคลากรเขารวม

อบรมปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

(สำหรับวิทยากรผูชวย)  

วันท่ี 15 –18 กันยายน  

2563 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณใน

พระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานีจำนวน 

6 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6.ใชพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิเพ่ือ

สนับสนุนการอนุรักษและ

ใชประโยชนทรัพยากรอยาง

ย่ังยืนของชุมชนทองถิ่น 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

โครงการจัดทำ

เว็บไซต

ประชาสัมพันธ

หนวยงาน 

(อพ.สธ. – มทร. 

สุวรรณภูมิ) 

  16,200 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือประชาสัมพันธการ

ดำเนินการโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

3.เพ่ือบำรุงรักษา และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

1.พัฒนาปรับปรุง

เว็บไซตประชาสัมพันธ 1 

เว็บไซต 

2.มีจำนวนการเขาถึง

เนื้อหาในเว็บไซต 3,130 

ครั้ง 
 

นายบุรินท สุภีวี  

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

โครงการเผยแพรสื่อ

ตางๆ  

  27,200 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

จัดทำสื่อวีดีทัศน 12 

นาที จำนวน 1 คลิป 

นายทรงวุฒิ   

ใยกะมุข 

สำนักวิทยบริการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สุวรรณภูมิ พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือประชาสัมพันธ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

3.เพ่ือเผยแพรองคความรู

ใหแก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และผูสนใจ ไดใช

ประโยชน 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  รวม 3 โครงการ   1,939,940 11,576      

 


