
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

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

กรุงเทพ 

 

การปลูกและ

เผยแพรประโยชน

พืชสมุนไพรใน

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

  

  

- - งบประมาณ

ของหนวยงาน 

จัดทำปายชื่อตนไม

และสรรพคุณ อยาง

นอย 5 ชนดิและ

ประชาสัมพันธ 

จัดทำปายชื่อตนไมและ

สรรพคุณทางยาของพืช

สมุนไพร(ไมยืนตน) จำนวน 10 

ชนิด เพ่ือนำไปติดท่ีตนไมใน

บริเวณสวนพันธุไมพืชสมุนไพร

(ไมยืนตน) เพ่ือประชาสัมพันธ

สรรพคุณตางๆของตนไมชนิด

นั้นๆใหบุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกไดศึกษาหา

ความรูเพ่ือนำไปใชประโยชน

ตอไป 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.

กรุงเทพ 

F1A2 

F1A3 

  รวม 1 โครงการ   - -      

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 2 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

นำพันธุไมท่ี

เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตใน

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

มาปลูกใน

มหาวิทยาลัย  

  - - งบประมาณของ

หนวยงาน 

นำพันธุไมท่ีไดจากการ

เลือกพันธุไมท่ี

เหมาะสมมาปลูกใน

มหาวิทยาลัยอยาง

นอย 100 ตน 

จัดงานปลูกพันธุไมยืนตนท่ีมี

สรรพคุณเปนพืชสมุนไพร 

รวมกับผูบริหาร บุคลากร 

นักศึกษาไทย และนักศึกษา

ตางชาติ บริเวณริมทะเลสาบใน

สวนพืชสมุนไพร(ไมยืนตน) เชน 

ตนสมอพิเภก ตนพิลังกาสา  

ตนมะดัน ตนมะเดื่อชุมพร ตน

สมอไทย ตนมะคำไก ตนน้ำเตาตน 

ตนอบเชย ตนการบูร ตน

กำแพงเจ็ดชั้น จำนวน 119 ตน 

ในวันศุกรท่ี 13 ธันวาคม 2562 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 

  รวม 1 โครงการ   - -      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 3 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

การจัดทำศูนย

ขอมูล

พิพิธภัณฑสถาน

เครื่องถวยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ เพ่ือ

สนับสนุนการ

อนุรักษและ

ปกปองแหลง

ทรัพยากรของ

ประเทศ 

  - - งบประมาณของ

หนวยงาน 

1. เปนพ้ืนท่ีแหลงอนุรักษและเก็บ

รวบรวม 

เครื่องปนดิน 

เผาโบราณ 

ในเอเชีย-ตะวันออก 

เฉียงใต รวมท้ัง 

จัดทำเปนระบบฐานขอมูล 

ทางวิชาการ 

2. หนวยงานภาครัฐและองคกร

เอกชน และภาคประชาชน 

สามารถเขาถึงหรือสืบคน

แหลงขอมูลผานระบบศูนยกลาง 

การเรียนรูและขอมูลของโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

เพ่ือนำไปใชประโยชนหรือเพ่ือ

การศึกษา 

3. เปนแหลงศึกษาเรียนรูและการ

ทองเท่ียวในรูปแบบของกลุม

แหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี 

ไดพัฒนาและบันทึก

ทะเบียนเครื่องปนดินเผา

ใหเปนโปรแกรมฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร โดย

ไดอัพโหลดฐานขอมูล

ท้ังหมดขึ้นเซิรฟเวอร

กลางของมหาวิทยาลัย มี

การพัฒนาเว็บไซตของ

พิพิธภัณฑสถานฯ 

สำหรับเผยแพรขอมูล

ขาวสารตางๆ 

(http://museum.bu.a

c.th) ใหคนท่ัวไปได

รับทราบขอมูลตางๆ 

คณะทำงาน 

อพ.สธ.  

ม.กรุงเทพ 

F2A5 

F3A7 

F3A8 

  รวม 1 โครงการ   - -      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 4 

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

กรุงเทพ 

 

การศึกษาดูงาน

พิพิธภัณฑสถาน

เครื่องถวยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ  

  - - งบประมาณของ

หนวยงาน 

เขาศึกษาดูงานอยาง

นอย 2,000 คน 

ผูเขาชมต้ังแตเดือนสิงหาคม 2562 

ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 

2,704 คน ซ่ึงเปนบุคคลภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1,708 คน 

และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 996 คน อยางไรก็ดี 

ระหวางวันท่ี 17 มีนาคม 2563–

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

พิพิธภัณฑสถานฯ ปดการบริการ

ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณโรค

ติดเชื้อโควิด-19 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 

  รวม 1 โครงการ   - -      

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 5 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

พัฒนาการเรียน

การสอนใหมีสวน

รวมเกี่ยวของกับ

เครื่องถวยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

ในมหาวิทยาลัย  

  - - งบประมาณ

ของหนวยงาน 

นักศึกษา 

เขามาเรียนรูทาง

วิชาการอยางนอย 

2 วิชาเรียน 

1. รายวิชา HRI 102 และ ITM 

211 Service Psychology 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะ

มนุษยศาสตรและการจัดการการ

ทองเท่ียว 

2. รายวิชา ทท 484 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือมัคคุเทศก คณะมนุษยศาสตร

และการจัดการการทองเท่ียว 

3. รายวิชา อภน 425 การ

ออกแบบภายใน 5 คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 

2 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

การจัดฝกอบรมใน

การสรางจิตสำนกึ

ในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

และทรัพยากร

ตางๆ 

 

  - - งบประมาณ

ของหนวยงาน 

มีการจัดฝกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย 

ไมไดมีการจัดฝกอบรมในการสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรม

พืช และทรัพยากรตางๆ เนื่องจาก

สถานการณโรคติดเชื้อโควิด-19 

มหาวิทยาลัยจึงงดการจัดกิจกรรม

ตางๆเพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงและ

ปองกันการเสี่ยงแพรระบาดของ

โรคดังกลาว ตามนโยบายของ

ภาครัฐท่ีกำหนดใหงดการทำ

กิจกรรมตางๆ 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

โครงการเผยแพร

ขอมูลงานของ 

อพ.สธ. ทาง 

Social media 

อพ.สธ. - ม.

กรุงเทพ 

  - - งบประมาณ

ของหนวยงาน 

มีการเผยแพรขอมูล 

อพ.สธ. ทาง Social 

media 

ไดเผยแพรขอมูลงานท่ีเกี่ยวของกับ 

อพ.สธ. ทางสื่อสังคมออนไลน

ใหกับคณะทำงานและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดรับทราบ

ขอมูลเพ่ือสรางจิตสำนึกอยาง

ตอเนื่อง 

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 

4 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

ศึกษาดูงานท่ี

เกี่ยวกับโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืช 

 

  - - งบประมาณ

ของหนวยงาน 

จัดศึกษาดูงานอยาง

นอย 1 ครั้ง 

- เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "เครือขายสัมพันธ : 16 ป 

พิพิธภัณฑวิทยา" เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณทำงานของเครือขาย

พิพิธภัณฑเพ่ือนำมาพัฒนา

หลักสูตร“โครงการอบรม

พิพิธภัณฑสถานวิทยาแก

บุคคลภายนอก” จัดโดยกลุม

สงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ กรม

ศิลปากร  ณ หองประชุมดำรงรา

ชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 

2563   

คณะทำงาน 

อพ.สธ. ม.กรุงเทพ 

 

  รวม 4 โครงการ   - -      

 


