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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 

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 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา 

1.โครงการจัดท าและ

บริการวิชาการจาก

ผลงานวิจัยเครื่องยา

และรวบรวมพันธ์พืช

สมุนไพรในสวน

สมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

   992,500 

 

983,673 

 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)2. รวบรวม 

จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 ชนิด และ

ขยายพันธุพ์ืชสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 

10 ชนิด ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภฎับ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วม

สนองโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2556 มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยได้เริ่ม

ด าเนินการส ารวจ และ

รวบรวมพันธุกรรมพืช

สมุนไพรตามต ารายา เพื่อ

จัดท าสวนสมุนไพร

การแพทย์ แผนไทย 60 

พรรษา สนองพระราชด าร ิ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน

สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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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 

พื้นที่มากกว่า 18 ไร่ ณ 

ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้

ด าเนินการปลูก พันธุ์ไม ้

ดังนี้คือ แปลงสมุนไพร

สาธารณสุขมูลฐาน แปลง

สมุนไพรตามรสยา 10 รส 

แปลงพืชวงศ์ขิง แปลงไม้

หอม  แปลงผักเชียงดา 

แปลงไม้เล้ือย แปลงหม่อน 

แปลงกระเจี๊ยบ แปลงผัก

สวนครัว แปลงมะกรูด 

แปลงมะนาว แปลงกระ

ดูกไก่ด า แปลงกล้วยน้าวา้ 

และไผ่ เป็นต้น ในการ

พัฒนาให้มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเภสัช

กรรมไทย และขอ้มูลด้าน

อนุกรมวิธาน เพื่อบรกิาร

วิชาการในรูปแบบกจิกรรม 

โดยในปีงบประมาณ 2562 
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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 

ได้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ใน

ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

มาเก็บขยายพันธ์ ณ สวน

สมุนไพรเฉลิมพระเกรียติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา จ านวน

ทั้งสิ้น 100 ชนิด โดยระบุ

สรรพคุณยาตามต ารา

ทางการแพทย์แผนไทย และ 

ได้มีการขยายพื้นที่สวน

สมุนไพรเพื่อใช้ในการรวม

รวมพันธ์พืชสมุนไพรต่างๆ 

และมีการจัดท าระบบน้ า 

และปรับปรุงภูมิทัศน์สวน

สมุนไพร มีการจัดท าบริเวณ

แหล่งเพาะพันธ์กล้าสมุนไพร 

เพื่อขยายพันธ์พืชสมุนไพร 

และมีการเก็บเกีย่วเมล็ด

พันธ์พืชสมุนไพรในสวน

สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

จัดท าสวนสมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อให้เป็นแหล่ง
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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 

เรียนรู้ และจัดท าบรกิาร

วิชาการให้แก่ชุมชน โดยมี

การให้ความรู้เกีย่วกับการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

ต่างๆ และการเก็บเกี่ยวดูแล

รักษาพืชสมุนไพร ที่ปลูกใน

สวนสมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ พร้อมทั้งให้ความรู้

เกี่ยวกบัสรรพคุณ และ

วิธีการใช้เป็นยาตามแบบ

แผนไทย ท าให้ผู้เขา้ร่วม

โครงการมีความรู้ ความ

เข้าใจการใช้ประโยชน์จาก

พืชสมุนไพรต่างๆ มีความ

ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในพืช

สมุนไพรไทย และการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชแนว

พระราชด าริและ ตระหนกั

ถึงความส าคัญในแนว

พระราชด าริ สามารถน้อม

น าไปบูรณาการเป็นแนว

ทางการดูแลสุขภาพด้วยการ
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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 

ใช้สมุนไพรได้ต่อไป  การ

พัฒนางานทางด้านเภสัช

กรรมไทย และเภสัชเกษตร

ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า ที่คัดสรร และ

ควบคุมคุณภาพโดยเภสัชกร

แผนไทยผู้เช่ียวชาญนั้น

ปัจจุบันจะเน้นการแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร เพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนไทย และอาหารเพื่อ

สุขภาพ ที่ได้ผลผลิตจากสวน

สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา แต่

เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้าน

ของ เพื่อขอความอนุเคราะห์

ให้สนับสนุนช่วยเหลือการ

ติดต้ังระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบ พพ.1 ณ 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก
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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 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  “สวนสมุนไพร

เฉลิม             พระเกียรติ”  

สนองพระราชด าริโดย 

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภฎับ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้

เพื่อพัฒนาบุคลากรอนุรกัษ์

และพัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน ์ กับมหาชน

ชาวไทย ให้สามารถเข้าถึง

ระบบทางการแพทย์ของ

ประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง

ภูมิปัญญาทาง การแพทย์

แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย 

ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศด้วยการ พัฒนา

ระบบการผลิตยาที่ปลอดภยั 

ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
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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 

น้ า จึงท าใหภ้าควิชา

การแพทย์แผนไทยมีแผนที่

จะพัฒนาระบบการจัดการ

สวนสมุนไพรให้สามารถเป็น

ธนาคารสมุนไพรให้กับทุก

ภาค ส่วน และเป็นแหล่ง

สาธิตระบบการจัดการ

หลักการเก็บเกี่ยวสมุนไพร

ให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ 

สามารถศึกษา กระบวนการ

อบแห้งพืชสมุนไพร และ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

อาทิเช่น แยมกระเจีย๊บ 

น้ ามันเขียว น้ ามันเหลือง 

และสมุนไพรเดี่ยวที่จะน ามา

พัฒนาเป็นลูกประคบ

สมุนไพร คือ ไพล ขมิ้นชัน 

ขมิ้นอ้อย ตะไคร้แกง ผวิ

มะกรูด ใบมะขามไทย ใบ

ส้มป่อย และตัวยาสมุนไพร

อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อสขุภาพ เช่น น้ า
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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 

กระเจี๊ยบ แยมกระเจีย๊บ ชา

ใบหม่อน กลว้ยอบ เป็นต้น  

อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน

การท าการพัฒนา วัตถุดิบ

สมุนไพร ส าหรับพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ

งานวิจัยในหอ้งปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลยัฯ จึงได้ขอ

ความอนุเคราะห์ทาง กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน (พพ.) ให้สนับสนุน

ช่วยเหลือการติดตั้งระบบ

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

แบบ พพ.1 ขนาด 6.0x8.2 

ตารางเมตร และขอเขา้ร่วม

โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิเพื่อขอรับการส

นัยบสนุนระบบน้ าบาดาล

ส าหรับผลิตน้ าดื่ม จากกรม

ทรัพยากรน้ าบาดาล เพื่อ
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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 

รองรับการพัฒนางานด้าน

เภสัชกรรมไทยให้สามารถ

เป็นสาวนส่งเสริมรายได้จาก

เภสัชเกษตรของประชาชน 

ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเก

รียติ มหาวิทยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน

แผนประจ าป ี งบประมาณ 

2562  

  รวม 1  โครงการ   992,500 983,673      

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

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 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา 

1.โครงการศึกษาวิจยั
และถ่ายทอดผลการ
ต้านอนุมูลอิสระของ
อาหาร เครื่องดื่ม 
การปลูก ขยายพันธุ ์

   650,000 650,000 งบประมาณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทยได้ชุดคณะท างานและ

ชุมชน เป้ าหมายที่ ร่ ว ม

โครงการ และจากการลง

สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

  



~ 10 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ผัก สมุนไพรท้องถิ่น 
โดยวิถีชวีภาพและ
การฝึกทักษะฤๅษีดัด
ตน ยืดเหยียด
กล้ามเนื้อสู้ภยัโควิด 
 

(อพ.สธ.) 

2. มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาและชุมชนเครือข่าย โดยมี

การวางแผนการการพัฒนาเครื่องดื่ม

ต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรใน

ท้องถิ่นอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ

การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

พื้นที่ส ารวจความต้องการ

ของชุมชน และส ารวจ

สมุนไพรที่ใช้ในแหล่งชุม

ชุน ท าให้คณะท างานได้

ก าหนดแผนการในการ

ศึกษาวิจัยพืชท้องถิ่น เพื่อ

น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบเครื่องดื่มสมุนไพร 

เช่น กระเจี๊ยบแดง อ้อย

แดง อันชัญ เตยหอม ฯลฯ 

ซ่ึงได้น ามาปลูกไว้ที่สวน

สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อ ศึกษาเกี่ ยวกับการ

ปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป 

และขยายพันธุ์ สมุนไพร

ใน แบบเกษตรผสมผสาร

ปลอดสาร เพื่อให้ได้พืช

และสมุนไพรพื้นบ้านตาม

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ผู้ ป ระกอบการอาหา ร

ท้อ งถิ่ นและแหล่ งการ

ท่องเที่ยว    ในอ าเภออู่
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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 

ทอง  ร วมทั้ ง ถ่ า ยทอด

ความรู้ให้กับเกษตรและ

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก     

  ได้ศึกษาดูงาน

และได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ และประสบการณ์

ด้านการผลิตวัตถุดิบ และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โดย

ได้ศึกษาดูงานในส่วนโรง

ผลิตยา  และผลิตภัณฑ์

จ า ก ส มุ น ไ พ ร ที่ ไ ด้

มาตรฐาน GMP  จากนั้น

คณะท างานจึงได้ ด าเนิน

การศึกษาการปลูกและ

เ ก็ บ เ กี่ ย ว ส มุ น ไ พ ร 

กระเจี๊ยบแดง อ้อยแดง 

อันชัญ เตยหอม ขิงฯลฯ 

แ ล ะ  ท า ก า ร พั ฒ น า

ผลิ ตภัณฑ์น้ า สมุ น ไพร

พร้อมดื่ม ทดสอบความพึง
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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 

พอใจและศึกษาความคง

ตั ว ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้  

จากนั้นท าการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

แ ล ะ ส ร ร พ คุ ณ ข อ ง

สมุนไพร และถ่ายทอด

ความรู้ ในกระบวนการ 

และวิธีการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

เพื่อให้ได้คุณภาพ จากการ

อบ รม ท า ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในการใช้ประโยชน์

จากพืชสมุนไพร สรรพคุณ

ของสมุนไพรและ มีความรู้

ใ น ก ร ะ บว น กา ร  แ ล ะ

วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

เพื้อให้ได้คุณภาพ และท า
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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 

ให้เกิดความซาบซ้ึงและ

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ใ น แ น ว

พระราชด าริผลส าเร็จจาก

งานสวนพฤกษศาสตร์

โ ร ง เ รี ยน  ตระหนั กถึ ง

ค ว า ม ส า คั ญ ใ น แ น ว

พระราชด าริ สามารถน้อม

น าไปบูรณาการเป็นแนว

ทางการด าเนินชีวิต การ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และช่วยเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสาร

ข้ อ มู ล ง า น ส ว น

พฤกษศาสตร์ โรง เรียน

ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว 

ชุมชนและสังคมรอบตัว

ต่อไป โดยท าการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

แ ล ะ ส ร ร พ คุ ณ ข อ ง

สมุนไพร และถ่ายทอด

ความรู้ ในกระบวนการ 
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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 

และวิธีการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

เพื่อให้ได้คุณภาพ ให้แก่ 

ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ส ต รี 

ประชาชนทั่วไป และผู้ที่

สน ใจ  จากการด า เนิ น

โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม ไม่

น้ อ ย ก ว่ า  ร้ อ ย ล ะ  8 0 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่า

จะสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่

น้ อ ย ก ว่ า  ร้ อ ย ล ะ  8 0 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 

ความเข้ า ใจ  ในการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

สรรพคุณของสมุนไพร

แ ล ะ  มี ค ว า ม รู้ ใ น

กระบวนการ และวิธีการ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้
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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 

คุณภาพ 

  รวม 1 โครงการ   650,000 650,000      
 

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์้อมลูทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา 

1.โครงการจัดท า

ฐานข้อมูลทรัพยากร

กายภาพ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาร่วม

สนองโครงการ โดย

มหาวิทยาลัยราชภฏั

บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

   75,000 73,150 งบประมาณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยพัฒนา 

และปรับปรุงระบบระบบฐานข้อมูล

การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีให้มีความพร้อมส าหรับการใช้

งานอยู่เสมอ  

2 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชให้มีความทันสมัย และ

เนื่องจากการจัดการด้าน

เอกสารทั้งหมดท าด้วย

ระบบมือ บางครั้งท าให้ได้

ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ

สั่งการไม่ทันเวลาตามที่

ต้องการ จากปัญหา

ดังกล่าวฐานข้อมูลจึงเข้า

มามีบทบาทในฐานะของ

ระบบจัดการ และ

ให้บริการข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ และชว่ย

ส านักคอมพิวเตอร ์   
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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 

เป็นปัจจุบัน  

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน 

สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

แก้ไขปัญหาในการจัดการ

เอกสารที่เกิดขึ้นจาก

ระบบมือ โดยเฉพาะการ

สืบค้นสามารถกระท าได้

อย่างมีประสิทธภิาพ

รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลด

ภาระงานและสามารถ

ประหยัดงบประมาณด้าน

การจัดการเอกสารได้ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนล้วนแล้วแต่น าเอา

ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลไปประยุกต์เขา้

กับระบบงานของตนอย่าง

แพร่หลาย เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการ

สืบค้น 

วัตถุประสงค์ ในการจัดท า

จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร

กายภาพ ชวีภาพ 

วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
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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 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน

สมเด็จเจ้าพระยาส านัก

คอมพิวเตอร์มี

วัตถุประสงค์การในการ 1. 

เพื่อสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) โดยพัฒนา และ

ปรับปรุงระบบระบบ

ฐานข้อมูลการอนุรกัษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีให้มีความพร้อม

ส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

2 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช

ให้มีความทันสมัย และ

เป็นปัจจุบัน และ 3. เพื่อ



~ 18 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อ านวยความสะดวกให้

ผู้ใช้งาน สามารถสืบค้น

ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ในการจัดท า

เว็บไซต์และระบบ

ฐานข้อมูล ทางหนว่ยงาน

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ท า

การรวบรวมผลงาน

โครงการต่างๆ ของในแต่

ละหน่วยงานที่สามารถน า

เผยแพร่ได้ น ามาลงใน

เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้แก่

ผู้สนใจ และในส่วนของ

ฐานข้อมูลพันธุพ์ืชได้มีการ

ประสานหน่วยงานที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืช

ท้องถิ่น ขอน าข้อมูลมาลง

ในฐานข้อมูลเพื่อให้

ผู้สนใจมาสืบค้นข้อมูลที่

ต้องการได้ต่อไป โดยการ

ด าเนินการจะต้องมีการ
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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 

ประสานงานในแต่ละ

หน่วยเพือ่ให้ทราบถึงการ

ด าเนินโครงการต่างๆ ถ้า

หน่วยงานใดมีความพร้อม

ของข้อมูลทางส านัก

คอมพิวเตอร์จะด าเนินการ

อัพเดทข้อมูลให้ทันท ี

  รวม 1 โครงการ   75,000 73,150      

 
 
 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา 

2.โครงการพิพิธภัณฑ์

เภสัชกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

บ้านสมเด็จ

   500,000 499,966 งบประมาณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลด้านพืช

สมุนไพร เพื่อ

ด าเนินการพัฒนาขอ้มูล

สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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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 

เจ้าพระยา (อพ.สธ.) 

2. พัฒนาพิพิทธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาเพื่อจัดท าฐานข้อมูล

ทรัพยากรของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจ้าพระยา  

วิชาการให้สามารถ

พัฒนางานให้เป็น

พิพิทธภัณฑ์เภสัชกรรม

ไทย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา โดยได้ท า

การเก็บข้อมูลตา่งๆ ใน 

พื้นที่จังหวัดพื้นทีภ่าค

กลาง และภาคเหนือตอ

น่าง เช่น 

กรุงเทพมหานคร 

สุพรรณบุรี นครสวรรค์  

เพชรบุรี พิษณุโลก และ

ท าการรวบรวมข้อมูล

ต่างๆไว้ในฐานข้อมูล

ของสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การพัฒนาระบบข้อมูล 

ในการนี้ได้มีการท าการ

พิจารณาให้น าเนื้อหา

วิชาการทางด้าน

การแพทย์แผนไทย เพือ่
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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 

จะท าการเผยแพร่ขอ้มูล

ให้กับประชาชน 

เยาวชนผู้ที่สนใจ โดย

จัดท า (ร่าง) สว่น

นิทรรศการพิพิทธภัณฑ์

เภสัชกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ในส่วนของเนื้อหา

เฉพาะส่วนของด้าน

เภสัชกรรมไทย 

  รวม 1 โครงการ   500,000 499,966      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1.จัดท าเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน (อพ.สธ.-
มบส.) 

   - - งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน (อพ.สธ.-มบส.) 

ผลการด าเนินงานจัดท า
เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน (อพ.สธ.-มบส.) 
เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ได้ท า
การจัดท าเวบ็ไซด์
ประชาสัมพันธห์น่วยงาน 
(อพ.สธ.-มบส.) หน้าแรก
เว็บไซต์ http://
rspg.bsru.ac.th เพื่อ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 

ส านักคอมพิวเตอร ์   

  2.โครงการทูต
กิจกรรมกับการ

   50,000 48,200 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

ไดก้ าหนดให้มีกิจกรรมใน
ส่วนของกรอบการสร้าง

ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา 

 

http://rspg.bsru.ac.th/
http://rspg.bsru.ac.th/
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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 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี : 
สมุนไพรบ้านฉัน 
ประจ าป ี2563 

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ด าเนินกิจกรรมทูตกิจกรรมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร  

จิตส านึก เป็นกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8)  
ในเรื่องการสร้างเครือข่าย
นักกิจกรรมเพื่อเรียนรู ้
รักษ์ ปกปกัทรัพยากร 
ให้กับนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
ทรัพยากรของชุมชนทั้ง
สามฐาน ได้แก ่ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร 
ชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา 
น าไปสู่การอนุรักษ์ไว้ให้
คนรุ่นหลังและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืน 

  3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
ชมรมพัฒนานิสิต
สร้างจิตสาธารณะ
เพื่อการบริการ
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จ

   134,550 
 

134,525 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) 
2. จัดส่วนแสดงงานผลการศึกษา
และส ารวจความหลากหลายทาง

ผลการด าเนินงานเพื่อ
สนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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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 

พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และศึ
การวบรวมข้อมูล
งานวิจัยและพันธุ์พืช
ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่ม
ภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด 

ชีวภาพและจัดแสดงผลการศึกษา
ทรัพยากรไทยกับงานวจิัยในพื้นที่
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ผองไทยทั่ว
แหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด 
สร้างสุขปวงประชาเพื่อ
เทอดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และศึกษารวบรวม
ข้อมูลงานวิจยัและพันธุ์พืชตา้น
อนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกันสูภ้ัยโค
วิด 

ราชกุมารี  ของชมรม
วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ. 
ที่ได้ร่วมกับคณาจารย์ใน
การท าการศึกษาส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ อัน
เป็นทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพที่มีคุณค่าและ
หายากในพื้นที่ต่างๆเพื่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ถึงประชาชน
และมหาชนชาวไทย และ
เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
มีความรู้ความเข้าใจอยา่ง
ถ่องแท้เกิดความรักและ
หวงแหน เห็นประโยชน์
และความส าคัญในการ
อนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
ชมรมพัฒนานิสิตสร้างจิต



~ 25 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สาธารณะเพื่อการบริการ
วิชาการ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และศึกษารวบรวมข้อมูล
งานวิจัยและพันธุ์พืชต้าน
อนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
สู้ภัยโควิด ณ สวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาร
วดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาควิชา
การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ชุมชน
ต าบลหนองกุลา อ าเภอ
บางระก า และคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
ที่เป็นพื้นที่โครงการฯ ซ่ึง
เปรียบเสมือนเป็น
ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่
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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 

ในธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายของทรัพยากร
ในรูปแบบต่างๆ กันเป็น
สถานที่ในการฝึกอบรม 
เพื่อให้นักศึกษา
อาสาสมัครที่สนใจ ได้มี
โอกาสเขา้มาเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัตวิิธีการศึกษาวิจยั
และปฏิบัติงานรว่มกับ
นักวิจยันักวิชาการและ
ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้น
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
ทางทฤษฎีที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เข้าใจและเข้าถึง
โดยการต้ังสมมติฐาน การ
ค้นคว้าค้นหาการทดลอง
ในภาคสนามการอภิปราย 
และ การสรุปผล ทั้งนี้เพื่อ
ส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพและจัด



~ 27 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แสดงผลการศึกษา
ทรัพยากรไทยกับงานวจิัย
ในพื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า 
สืบสาน รักษา ต่อยอด 
สร้างสุขปวงประชาเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และศึกษารวบรวมข้อมูล
งานวิจัยและพันธุ์พืชต้าน
อนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
สู้ภัยโควิดเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ที่
นอกเหนือไปจากการ
เรียนรู้จากทฤษฎีใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจ
ในวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างแท้จริง ก่อให้เกิด
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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 

ความรักความหวงแหน
และการรักษาทรัพยากร
มากขึ้น ซ่ึงมีความส าคัญ
ต่อการจัดการด้านการ
อนุรักษ์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศและการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 

  4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน สถาน
ประกอบการ (การ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริกิจกรรม
เตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งงาน
สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน) 

   200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ด าเนินการจัดท าโครงการต้น
กล้าครูแกนน าในการอนุรักษพ์ันธุ์
ไม้ไทย  เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  

ด าเนินการจัดท าโครงการ
ต้นกล้าครูแกนน าในการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย  เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาอุปถัมภ์ คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา โครงการครูต้น
กล้าครูแกนน าในการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย โดยได้
มีการจัดกิจกรรมใน
งบประมาณปี 2562 อย่าง

คณะ 
ครุศาสตร์  
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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 

ต่อเนื่อง เช่น อบรม 
NextCloud ให้กับคุณครู
และนักเรียนใช้ในงานที่
เกี่ยวขอ้งในโครงการครุ
ศาสตร์ผสานความร่วมมือ
กับโรงเรียนน้องส่งเสริม
และสืบสานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)ณ 
โรงเรียน สมเด็จ
เจ้าพระยาอุปถัมภ์ จังหวัด
จันทบุรี  และมีการเตรียม
ความพร้อมในการน า
ผลงานและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมงานในการ
การจัดนิทรรศการการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย:ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน ์ ระหว่างวันที ่
29 พฤศจิกายน – 5 
ธันวาคม 2562 ณ 
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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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หนองระ
เวียง จ.นครราชสีมา 
ร่วมกันกับทาง
มหาวิทยาลัยฯ  

  5.ผลิตสื่อสร้างสรรค์
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ อพ.สธ. 

   200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ด าเนินการผลิตส่ือสร้างสรรค์
เพื่อการประชาสัมพันธโ์ครงการ 
อพ.สธ. 

รายงานผลโครงการ
สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน โครงการ 
“ผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์ โครงการ 
อพ.สธ. การ์ตูน 2 มิติ ชุด 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” 
      โครงการผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
โครงการอพ.สธ. เกิดข้ืน
เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ได้นา
ความรู้และ ทกัษะ
ความคิดทางนิเทศศาสตร์
สร้างสรรค์เป็นการผลิตส่ือ 
ภาพยนตร์ การ์ตูน 2 มิต ิ
ชุด สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จานวน 4 ตอน 
โดยมี เนื้อหาเกี่ยวกับการ

คณะวิทยาการจัดการ   
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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 

สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และโครงการ
อพ.สธ ในส่วนของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มศักยภาพ
ในตัว นักศึกษาสาขาวิชา
การส่ือสารมวลชนและ
เพื่อสนองพระราชด าริใน 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  6.โครงการประชุม
คณะท างาน โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

       
72,950 

 

 72,944 
 

 งบประมาณ
แผ่นดิน  

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ศึกษาดูงาน และการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพือ่เป็นการ
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบ่ท
ของ อพ.สธ. 

ในการประชุมคณะท างาน 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น
ได้ท าการประชุมได้ท าการ
ทบทวนแผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติงาน และ
วางแผนการร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในพิธีเปิด
การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย 
: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน ์
ณ หอประชุมอาคารเฉลิม

สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระเกียรติ ศูนย์หนองระ
เวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้ได้ท า
การเข้าศึกษาดูงานใน
พื้นที่ศูนย์หนองระเวียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อวางแผนการท างาน 
และท าการศึกษาแนว
ทางการด าเนินงานของ
ศูนย์หนองระเวียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  7. โครงการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการและ
ร่วมสนองงานการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.-
มบส. ครั้งที่ 10
ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ้านไทยได้

   350,000 350,000 
 

  1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

การจัดเตรียมความพร้อม
งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : ประโยชน์แทแ้ก่
มหาชน"    เพื่อการ
จัดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 
ส าหรับจัดเตรียมความ

สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ด าเนินงานทุก 2 ปี 
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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 

ประโยชน ์ พร้อมงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการทรัพยากร
ไทย : ประโยชน์แทแ้ก่
มหาชน" เพือ่การจัดการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. จะจัด
ขึ้น ณ หน่วยงานเจา้ภาพ
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ในการนี้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมส่งผลงานส าหรับการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ โดยเร่ืองที่
น ามาจัดแสดงจะต้องเป็น
ผลงานที่หน่วยงานได้ร่วม
สนองพระราชด าริใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ การจัด
นิทรรศการการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
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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 

ทรัพยากรไทย:ชาวบา้น
ไทยได้ประโยชน์ ระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 
ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หนองระ
เวียง จ.นครราชสีมา นั้น
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้
จัดเตรียมการเพื่อเผยแพร่
ผลงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเห็ดใน
พื้นที่ป่าชุมชน อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
คณาจารย์ นักศึกษา 
ร่วมกับปราชญ ์เยาวชนใน
อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัด
กิจกรรมแบบมีชวีิตตลอด
โครงการเพื่อเผยแพร่ผล
การด าเนินการใหก้ับผ้เข้า
ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
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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 

เผยแพร่ผลงานฐานข้อมูล
พืชสวนสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ และพิพธิภัณฑ์
เภสัชกรรมไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่
ผลงานหนังสือเห็ด และ
ภาพวาดสีน้ าพืชสมุนไพร
ในพื้นที่อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี การ
เผยแพร่ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมอาหารจาก
กระวานของชุมชนใน
อ าเภอสอยดาวจังหวัด
จันทบุรี และขนมพื้นถิ่น 
อาทิ ขนมไข่ปลา อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเรีนเชิญทุกท่าเข้าร่วม
รับชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 
มิติ ในการอนุรักษ์งาน
ด้านทรัพยากร เพื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
พร้อมในการร่วมแสดงผล
งานเพื่อร่วมสนองใน
โครงการพระราชด าริฯใน
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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 

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย 
: ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน" 
เพื่อการจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. ให้หนว่ยงานมี
ความพร้อมในการร่วม
แสดงผลงานเพื่อร่วม
สนองในโครงการ
พระราชด าริฯ ในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย 
: ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน" 
เพื่อการจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. ส่งผลให้
ประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ตระหนักในคุณค่า มี
จิตส านึกในการหวงแหน 
และอนุรักษ์ทรัพยากร 

  8.โครงการค่าย
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีิ
ภาพปีที ่5: ส ารวจ
และรวบรวม

   200,000 200,000 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ด าเนินการ โครงการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน : การส ารวจและ

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
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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 

ทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

2. ด าเนินการ โครงการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน : การส ารวจและรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 

รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น โดยให้
คณาจารย์นิสิตนักศึกษา 
นักเรียนมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
ประชาชนและชุมชน
เครือข่ายนักวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชนเครือข่ายและ
อนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่งยั่งยืน  

  9.โครงการศึกษาวิจยั
และถ่ายทอดเพื่อต่อ
ยอดผลงานวิจยัการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการภูมิปญัญาการ
ใช้สมุนไพรในอ าเภอ
อู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และการ
เพิ่มขีดความสามารถ
การเรียนรู้
กระบวนการวจิัย
ให้กับประชาชนและ
เยาวชนเพื่อการ
พัฒนา และการปลูก

   345,000 343,034.80 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ศึกษาการปลกู เก็บเกี่ยว แปรรูป 
และขยายพันธุ์ สมุนไพรแบบ
เกษตรผสมผสานปลอดสาร เพื่อให้
ได้พืชและสมุนไพรพื้นบ้านตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ
อาหารท้องถิ่นและแหล่งการ
ท่องเที่ยวในอ าเภออู่ทอง รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่
ได้รับการคัดเลือก 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ไทยได้ชุดคณะท างานและ
ชุมชนเป้าหมายที่รว่ม
โครงการ และจากการลง
พื้นที่ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน และส ารวจ
สมุนไพรที่ใช้ในแหล่งชุม
ชุน ท าให้คณะท างานได้
ก าหนดแผนการในการ
ศึกษาวิจยัพืชทอ้งถิ่น เพื่อ
น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังนี้ 
การพัฒนานวัตกรรมเจลพ
อกเข่าจากสมุนไพรลด

สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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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 

พืชร่วมกับสมุนไพร
แบบเกษตร
ผสมผสานปลอดภัย 
การเตรียมผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรรวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้
การใช้ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยใน
การรักษาโรค 

อาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
ที่มีอาการปวดเข่าโดย 
อาจารย์อาวุธ หงส์ศิริ 
และคณะ ได้งานวิจัยครั้ง
นี้การศึกษาการทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หา
ปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดและ
สารประกอบฟลาโวนอยด์
ทั้งหมด ของสารสกัด
สมุนไพร ข่า (Alpinia 
galanga (L.)) ดองดึง 
(Gloriosa superba (L.)) 
รากมะเด่ือชุมพร (Ficus 
racemosa (L.)) ราก
เท้ายายมอ่ม (Tacca 
leontopetaloides (L.) 
Kuntze) รากย่านาง 
(Tiliacora trianda ( 
Colebr ) diels.) รากชิงชี ่
(Capparis 
micracantha DC.) ราก
คนทา (Harrisonia 
perforata (Blanco) 
Merr.) ที่มีประวัติการใช้
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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 

บรรเทาอาการปวดเข่า 
สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า 
และเอทานอล จากนั้นน า
สารสกัดมาเพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดว้ย
วิธี 2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl radial 
scavenging capacity 
assay (DPPH Assay) 
และหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดด้วยวธิี Folin-
ciocalteu  และ
สารประกอบฟลาโวนอยด์
ทั้งหมด จากการศึกษา 
พบว่า สมุนไพรที่แสดง
สมบัติการต้านอนุมูล
อิสระมากที่สุด ซ่ึงมี
ศักยภาพในการน ามา
ศึกษาและวิจัยตอ่ยอด
พัฒนาเป็นเจลและ
ทดสอบประสิทธิผลต่อไป  
การพัฒนาเจลแอลกอฮอล ์
ยี่ห้อ ชอ่ชงโคคลินิก แอล
เจล คณาจารย์ สาขาวิชา
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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 

การแพทย์แผนไทย 
ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้ท า
หารพัฒนา One 
Program One 
Innovation ที่เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ไทย ภาควิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา การพัฒนาเจล
แอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ช่อชงโค
คลินิก แอลเจล  
โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และภาควิชาการแพทย์
แผนไทย โครงการ
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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 

สนับสนุนการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
ด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบ
ล่าโดมส าหรับพื้นที่
พระราชด าริ โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้มอบและ
ด าเนินการติดตั้งระบบ
อบแห้งฯ เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
พัฒนาต้นแบบระบบ
อบแห้งฯ โดย หน่วยวจิัย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ท าการติดตั้งระบบอบแห้ง
ฯ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 พัฒนาต้นแบบ
ระบบอบแห้งฯ โดย 
หน่วยวิจยัพลังงาน
แสงอาทิตย ์ ภาควิชา



~ 42 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้กับสวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ” โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วนั้น 
เนื่องด้วยคณาจารย ์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ไทย ภาควิชาการแพทย์
แผนไทย คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ท าการ
พัฒนาเจลแอลกอฮอล์
ยี่ห้อ ชอ่ชงโคคลินิก แอล
เจล ขึ้นโดยใช้
กระบวนการผลิตสมุนไพร
ใบหม่อนด้วยระบบ
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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 

อบแห้งฯ ส าหรับเตรียม
สารสกัดใบหม่อนที่เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากสถาณการณ์
การระบาดของเชื้อโคโร
นาไวรัส สายพันธุ์ 2019 
ส าหรับมอบใหก้ับภาคี
เครือข่ายที่ได้ให้ความ
สนับสนุนสาขาวิชาฯ เพื่อ
บ ารุงงานทางราชการของ
หน่วยงานทา่นสืบไป และ
ได้แจกให้ประชาชนที่เขา้
ร่วมอบรมในโครงการ
ต่างๆ ของ อพ.สธ. 

  10.โครงการเผยแพร่

ข้อมูลพันธุ์ไม้เขา

หินปูน พฤกษศาสตร์

และการกระจายพันธุ ์

   150,000 149,500 งบประมาณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา

ในป่าชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ

พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้

เกิดประโยชน์กบั
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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 

หัวข้อ   ธรรมชาติสร้างปีกใหฉ้ันบิน ประชาชนชาวไทย มีความ

เข้าใจและเห็นความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืช ให้ร่วม

คิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิด

ผลประโยชน์ถึงมหาชน

ชาวไทย และมีระบบ

ข้อมูลพันธกุรรมพืชที่

สามารถสื่อถึงกันทัว่ทั้ง

ประเทศ เป็นที่ทราบโดย

ทั่วกันวา่ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงหว่งใยและ

สนพระทัยในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมซ่ึงเกี่ยวข้องต่อ

การด ารงชีพและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเป็น

อย่างยิ่ง ความสัมพันธ์อัน

สลับซับซ้อนของสรรพสิ่ง

ที่ธรรมชาติสร้างไว้ และ

ความหลากหลายของ

พรรณพืชตลอดจนป่าไม้
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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 

อันเป็นถิ่นก าเนิด อยู่ใน

ความสนพระทัยของ

พระองค์มานาน เมื่อยัง

ทรงพระเยาว์ ทรงโปรด

หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยา และเมื่ออ่านแล้ว

ทรงจดจ าเร่ืองราวได้หมด 

ระหว่างโดยเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เสด็จเยี่ยมพสกนิกรทัว่

ประเทศ ได้ทรงสังเกต

ศึกษาธรรมชาติและพรรณ

ไม้อยู่เสมอ ทรงใฝ่ใน

ความรู้และวิทยาการ

ใหม่ๆ มีพระปรีชาสามารถ

ในการสังเกตจดจ า

เร่ืองราวสิ่งต่างๆ ที่

ทอดพระเนตร พร้อมทรง

จดบันทึกโดยละเอียด 

ส าหรับความหลากหลาย
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หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
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แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 
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บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทางชีวภาพมีความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

เพราะมนุษย์น ามาพัฒนา

ใช้ประโยชน์ในด้านปัจจัย 

4 ทั้งทางด้านอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

และยารกัษาโรค 

โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภออู่

ทองมีความหลากหลาย

ของลักษณะภูมิประเทศ 

ทั้งระบบนิเวศภูเขาหินปูน

และพื้นที่ราบลุ่มจึงพบ

ชนิดพันธุ์พืชทั้งไม้ต้น ไม้

พุ่ม และไม้ล้มลุก ทั้งหมด 

210 ชนิด 159 สกุล 78 

วงศ์ โดยวงศ์พันธุ์ไม้ที่พบ

มากที่สุดคือวงศ์ 

FABACEAE พบชนิดพันธุ์

พืชทั้งสิ้น 30 ชนิด โดย

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพใน     อู่ทองนั้น
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บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นผลผลิตของ

กระบวนการทาง

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่

เกิดจากการปรับตัวให้เขา้

กับสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงเป็น

ระยะเวลาอันยาวนาน จน

เกิดเป็นลักษณะที่โดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ของ

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น 

ผลขี้หนอนซึ่งมีปีกจ านวน 

3 ปีก ช่วยให้เมล็ดพันธุ์

กระจายออกไปได้ง่าย

ส่งผลให้ภูเขาหินปูน

อ าเภออู่ทองพบไม้ขี้หนอน

กระจายอยู่ทัว่ไป ผลผลิต

ของวิวัฒนาการท าใหพ้ืช

บางชนิดสามารถ

แพร่กระจายพันธุ์ได้ไกล 

แต่อีกหลายชนิดที่อยู่

เฉพาะที่เฉพาะแห่งเท่านั้น 

เช่น อ าเภออู่ทองมีพันธุ์ไม้
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ถิ่นเดียวมากถึง 9 ชนิด 

กระจายอยู่ในพื้นที่ป่า 

ได้แก่ กะเพราหินปูน 

เทียนกาญจน ์ มหาพรหม 

มะกัก มะลิสยาม อรพิม 

ม่วงไตรบุญ จอกหิน

ตะนาวศรี และหุน แต่

ปัจจุบันการรับทราบ

ข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่อ าเภอ

อู่ทอง รวมทั้งการรับรู้

เร่ืองราววิวัฒนาการที่

ก าหนดการกระจายพันธุ์

ของพรรณไม้ในอู่ทองของ

บุคคลทั่วไปยังไม่

แพร่หลายมากนกั ซ่ึงการ

จัดท าโครงการในครั้งนี้จะ

ช่วยให้คนในพื้นที่ได้เข้าใจ

ธรรมชาติที่สร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของพันธุพ์ืช 

เกิดการอนุรักษแ์ละหวง

แหนทรัพยากรให้อยู่กับ
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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 

ผืนแผ่นดินแห่งนี้ตลอดไป 

ดังนั้นสาขาวิชาจุล

ชีววิทยา  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ได้เล็งเห็นถึง

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรง

มีต่อประสกนิกรชาวไทย 

จึงจัดโครงการเผยแพร่

ข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์ตามภูมิปัญญา

ในป่าชุมชนอ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง 

ธรรมชาติสร้างปีกให้ฉัน

บินในรูปแบบหนังสือภาพ 

ประกอบค าบรรยาย

จัดพิมพ์ 4 สี มอบใหก้ับ

หน่วยงานตา่งๆ ภายใน

พื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้คนในชุมชนท้องถิ่นผู้อยู่

ใกล้ชิดทรัพยากรได้เข้าใจ

และตระหนักใน
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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 

ความส าคัญ รู้สึกหวงแหน

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดม

สมบูรณ์ และเป็นแหล่ง

รวบรวมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาของอ าเภออู่

ทอง  

  รวม 10 โครงการ   1,702,500 1,698,204      
 


