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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

1. ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษา เพ่ือ
ประสานงานกับ 
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น 
เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ชุมชน วัด และ
โรงเรียนภายในรัศมีไม่
เกิน 50 กิโลเมตรเพ่ือ
ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธ์ุไม้ในพ้ืนที่ 

√  10,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ออกส ารวจต้นไม้ใน
พ้ืนที่อย่างน้อย 
3 คร้ัง/ ปี 

คร้ังที่ 1 เดือนธันวาคม  2558  
ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ชนิด  2  
ต้น 
คร้ังที่ 2  วันที่  22  กรกฎาคม  
2559  อบต.ลาดหลุมแก้ว อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
จ านวน  2 ชนิด  3  ต้น 
คร้ังที่  3  วันที่  13  ตุลาคม  
2559  อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี  จ านวน  5  ชนิด   6  
ต้น 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

2 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

2. ส ารวจภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่
ปลูกในพ้ืนที่ 

√  4,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ออกส ารวจอย่างน้อย 
3คร้ัง/ปี 

คร้ังที่ 1 – 2  วันที่  17  มิถุนายน 
2559 ณ พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี  
คร้ังที่ 3  วันที่ 22 กันยายน  2559  
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยเขต

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รังสิต 
คร้ังที่ 4  วัดมหิงษา  ต าบลบาง
กระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 

3 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

3. วิเคราะห์การปลูก 
การเจริญเติบโตของ
พันธ์ุไม้ในพ้ืนที่ 

√  -  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ปีละ  1 คร้ัง ได้ส ารวจวิเคราะห์การปลูกการ
เจริญเติบโตของพันธ์ไม้ยืนต้น
ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต โดยการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล าตันของต้นไม้ 
จ านวน 92 ชนิด รวม  3,081 ต้น 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

  รวม...3...โครงการ   14,000       

 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

1. น าพันธ์ุไม้ที่ได้จาก
การส ารวจ โดยเลือก
พันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมา

√  2,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

น าพันธ์ุไม้ที่ได้จากการ
ส ารวจมาปลูกภายใน
มหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 5 ชนิด 

จากการส ารวจต้นไม้ในพ้ืนที่อ าเภอ 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้น า
เมล็ดมาขยายพันธ์ุและปลูกภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน  10 ชนิด 
เช่น  ต้น 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปลูกภายใน
มหาวิทยาลัย 

เหลืองปรียาธร ต้นพพะยูง  ต้น
มะค่าโมง ต้นปีบ ต้นมะขาม ฯลฯ 

2 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

2. รวบรวมพันธ์ุไม้ที่ได้
จากการส ารวจใน
รูปแบบต่างๆ เช่น 
เมล็ด ต้นกล้า  ฯลฯ 
มาขยายพันธ์ุ เพ่ือมอบ
ให้กับท้องถ่ินใกล้เคียง
น าไปปลูก 

√  5,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

น าพันธ์ุไม้มาขยาย
อย่างน้อย 5 ชนิด 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ) จัดกิจกรรมแจกและปลูก
ต้นไม้ยืนต้นให้โรงเรียนวัดบัวขวัญ
และชุมขนต าบลลาดหลุมแก้ว 
จ านวน  20  ชนิด  1,200 ต้น เช่น 
ต้นมะฮอกาณี ต้นตะเคียน ต้น
สาละลังกา ต้นมะเขามเปร้ียว เป็น
ต้น เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม 2559  

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

3 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

3. รวบรวมและปลูก
พันธ์ุไม้ประจ า
สถาบันอุดมศึกษา
พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ในการเลือกในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

√  10,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

จัดท ารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

อยู่ระหว่างการจัดท ารูปเล่ม  คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

4 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

4. จัดท าโครงการพืช
สมุนไพร มหาวิทยาลัย

√  4,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ปลูกพันธ์ุไม้ที่เป็นพืช
สมุนไพร อย่างน้อย 

ด าเนินการปลูกพืชสมุนไพรบริเวณ
รอบทะเลสาบ จ านวน 10  ชนิด 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กรุงเทพ 10  ชนิด รวม 1.200 ต้น เพ่ืออนุรักษ์พืช
สมุนไพร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ม.กรุงเทพ 

  รวม...4...โครงการ   21,000       

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

1. ศึกษา อนุรักษ์ และ
การใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ของพันธ์ุไม้ที่
รวบรวมและน ามา
ปลูกในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

√  2,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ปลูกพันธ์ุไม้ที่ใช้
ประโยชน์ ภายใน
มหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 15 ชนิด 

บันทึกข้อมูลประโยชน์ในฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช  จ านวน 30 ชนิด 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

  รวม...1...โครงการ   2,000       

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 1. การจัดท า √  -  งบประมาณของ ปรับปรุงฐานข้อมูลปี ปรับปรุงฐานข้อมูล 1 คร้ัง คณะท างาน  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กรุงเทพ ฐานข้อมูลพันธ์ุกรรม
พืช อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หน่วยงาน ละ 1 คร้ัง อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

2 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

2. การจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

√  1,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ปรับปรุงฐานข้อมูลปี
ละ 1 คร้ัง 

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้แล้ว
เสร็จพร้อมปรับปรุงข้อมูลทุกปี 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

  รวม...2...โครงการ   1,000       

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

1. จัดอบรม
คณะท างาน 

√  7,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

จัดอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ) ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
จากอาจารย์ศศิน  เฉลิมลาภ  
ประธานมูลนิธิสืบ ในหัวข้อ การ
รณรงค์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดย 
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  12  ตุลาคม 
2559  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต 
 

2 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

2. โครงการแจกกล้าไม้
ยืนต้น วัด และ
โรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี 

√  6,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ 
จ านวน 1,800 ต้น  ให้กับวัด และ 
โรงเรียนในต าบลบางพูด และ 
ต าบลลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อเดือนธันวาคม 2558 
และ เดือนกันยายน 2559 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

3 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

3. ศึกษาดูงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

√  5,,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ศึกษาดูงานอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 
 

ศึกษาดูงานโครงการป่าในกรุง  เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม  2559  
 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

4 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

4. รวบรวมต้นไม้
ทรงคุณค่าและความ
ผูกผันกับต้นไม้ของ

√  3,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ออกส ารวจอย่างน้อย
ปีละ 3 คร้ัง 

ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี พบต้นโพธ์ิ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรม

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชุมชน ราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.
2525 และ ต้นโพธ์ิที่เจ้าชายฮาร์ท
เบิร์ก แห่งประเทศเยอรมัน ทรง
ปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.2528 ณ วัดไผ่
ล้อม ต าบลบ้านง้ิว อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

5 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

5. งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการของ 
อพ.สธ. 

√  15,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ศึกษาดูงานและเข้า
ร่วมงานประชุม
วิชาการ 

อพ.สธ.- ม.กรุงเทพ เข้าร่วมประชุม
วิชาการและนิทรรศการที่ อพ.สธ. 
จัดข้ึนในเดือนมีนาคม 2559 ท่ี
จังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

6 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

6. การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากร
ในโครงการ อพ.สธ. – 
ม.กรุงเทพ 

√  7,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 

แจกกล้าไม้กับบุคลากรและ
นักศึกษา จ านวน 15  ชนิด 1,300 
ต้น วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
ได้แก่ ต้นแคบ้าน ต้นแคนา ต้นคูณ 
หรือราชพฤกษ์ ต้นมะขามป้อม ต้น
ยางนา ต้นพยุง  ต้นมะค่าโมง ต้น
อินทนิล ต้นปีบ ต้นยอบ้าน ต้น
สะเดา 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

7 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

7. กระตุ้นจิตส านึก
ให้กับนักเรียนในการ
รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ

√  5,000  งบประมาณของ
หน่วยงาน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง 

1.จัดกิจกรรมขยายพันธุไม้ ตัดช า 
ตอนกิ่ง  ผสมดินปลูก ให้กับ
นักศึกษา เพ่ือเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
เมื่อวันพุธที่ 8  มิถุนายน 2559   ณ  

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาคารเรียนเพาะช า มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
2.กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรด้านพืช ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเดือน
กรกฎาคม  2559 

8 มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

8. โครงการสนับสนุน
องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัด
ปทุมธานี 

 √   - 
 

- จัดต้ังเครือข่ายโครงการอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน
สุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
ปทุมธานี (อพ.สธ. – ปทุมธานี) 
บรรยายและให้ค าแนะน าการสมัคร
สนองพระราชด าริ ฐานทรัพยการ
ท้องถ่ินให้กับอบต.บึงบา อบต.บ้าน
ใหม่ฯ 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

  รวม...8...โครงการ   48,000       

 


