
๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ผลผลิต กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
รหัส  

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ   ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชถิ่นเดียวที่พบในพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัด
 สุพรรณบุรี 
กิจกรรม   เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในพืชถิ่นเดียวที่พบในพ้ืนที่
 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
ส่วนที่  ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๑) เป้าหมาย  
   ๑.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
   ๒.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชถิ่นเดียวที่พบใน
พ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน
พืชถิ่นเดียวที่พบในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่น าไปสู่การเสริมสร้างความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที ่๔ 
  ๑.๑ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพใน บนพ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมี
สภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 



๒ 
 

(๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 
๑)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒)  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อย่างต่อเนื่อง 

๓)  กิจกรรม  
 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  แบ่งปัน และด ารงไว้ซึ่งองค์ความรู้ด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
๔)  เป้าหมายกิจกรรม 
 อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
 ๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

o ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เป้าหมาย การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทาง การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

  ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความ

มั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

๒)  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
๓)  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔)  ตัวชี้วัด  
 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น

รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
 
 



๓ 
 

๕)  กลยุทธ์ 
 เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
 
ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม                       
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี          

อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

 ๒.๒ ความสอดคล้อง  
                ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

ความสอดคล้อง มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
เป้าหมาย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด า ริ เ พ่ือสร้ างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด า ริ เ พ่ือสร้ างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทาง 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว
พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว
พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
การเผยแพร่ข้อมูลตามแนวพระราชด าริ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนในรูปหนังสือภาพ ๔ สี  

การเผยแพร่ข้อมูลตามแนวพระราชด าริ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
และยัง่ยืนในรูปหนังสือภาพ ๔ สี  

 
 ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.   
  ระดับหลักสูตร  
 องค์ประกอบ    
  ตัวบ่งชี้ที่   
  ระดับคณะ  
 องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ระดับสถาบัน  
 องค์ประกอบที่   
  ตัวบ่งชี้ที่  

๒.๒.๒.๒  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ.  
๒.๒.๒.๓  สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. 



๔ 
 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ระบุชื่อวิชา  
ระบุวิธีการบูรณาการ  

 โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
ระบุชื่องานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระบุวิธีการบูรณาการ  เผยแพร่ผลการวิจัย  

 อ่ืน ๆ 
 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ชาวไทย มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึง
มหาชนชาวไทย และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อถึงกันทั่วทั้งประเทศ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยและสนพระทัย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องต่อการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสรรพสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ และความหลากหลายของพรรณพืช
ตลอดจนป่าไม้อันเป็นถิ่นก าเนิด อยู่ในความสนพระทัยของพระองค์มานาน เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงโปรด
หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา และเมื่ออ่านแล้วทรงจดจ าเรื่องราวได้หมด ระหว่างโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เสด็จเยี่ยมพสกนิกรทั่วประเทศ ได้ทรงสังเกตศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้อยู่เสมอ ทรงใฝ่ในความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ มีพระปรีชาสามารถในการสังเกตจดจ าเรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่ทอดพระเนตร พร้อมทรงจดบันทึก
โดยละเอียด 

ส าหรับพืชถิ่นเดียว (endemic plants) หมายถึง พืชที่มีการกระจายตัวในพ้ืนที่ที่จ ากัดในเขต
ใดเขตหนึ่งของโลก โดยพืชถิ่นเดียวในความหมายนี้คือพืชที่พบเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันตกหรือพืชบางชนิด
อาจกระจายตัวในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากความเฉพาะของภูมินิเวศที่เป็นตัวคัดเลือกชนิดของ
พืชในแต่ละพ้ืนที่ ส านักหอพรรณไม้ได้รวบรวมรายชื่อพืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และ
พืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้จ านวน 1,410 ชนิด ในจ านวนนี้มีพืชถิ่นเดียว 826 ชนิด พืชหายาก 801 
ชนิด นอกจากนี้พืชบางชนิดมีสถานภาพเป็นทั้งพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย (จิรายุพิน จันทรประสงค์, 
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2556; Maneeanakekul and Sookchaloe, 2012) จากลักษณะป่าของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ป่าเบญจพรรณบนภูเขาหินปูนที่มีพืชถิ่นเดียวที่พบได้เฉพาะบริเวณภูเขาหินปูนเท่านั้น จ านวน ๑๐ ชนิด ได้แก่ 
กะเพราหินปูน (Plectranthus albicalyx Suddee) จอกหินตะนาวศรี (Dorcoceras glabrum C. Puglisi) 
เทียนกาญจน์ ( Impatiens kanburiensis T. Shimizu) ม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa (Barnett) D.J. 
Middleton) มหาพรหม (Mitrephora winitii Craib) มะกัก (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) 
มะลิสยาม (Jasminum siamense Craib) อรพิม (Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit) หุน (Cissus craibii 
subsp. dissecta (Craib) Trias-Blasi & J.Parn.) และหางไหลขาวเขาปูน (Derris solorioides Sirich. & 
Adema)  (Shimizu, 1991; Santisuk et al. , 2006; Trias-Blasi et al. , 2009; Middleton and Möller, 
2012; Sirichamorn et al. 2014; Puglisi and Middleton, 2017) นอกจากนี้พืชบางชนิดอยู่ในสถานะใกล้
สูญพันธุ์ (endangered; EN) เช่น จอกหินตะนาวศรี และอีกหลายชนิดอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(vulnerable; VU) เช่น เทียนกาญจน์ มหาพรหม รวมถึงปรงแก้วสีเงินที่ไม่ใช่พืชถิ่นเดียวแต่มีสถานะอยู่ใน
กลุ่มที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
หินปูนและการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศจะท าให้พืชเหล่านี้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย และมีผลกระทบโดยตรง
ท าให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่อยู่ภายในพืชถิ่นเดียวเหล่านี้สูญหายไปด้วย  

ดังนั้นสาขาวิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เล็งเห็นถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์จากพืชถิ่นเดียวที่พบในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ในกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความ
หลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในพืชถิ่นเดียวที่พบในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบ
หนังสือภาพ ประกอบค าบรรยายจัดพิมพ์ ๔ สี มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
คนในชุมชนท้องถิ่นผู้อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรได้เข้าใจและตระหนักในความส าคัญ รู้สึกหวงแหนทรัพยากรให้คงอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์คู่กับผืนแผ่นดินแห่งนี้ตลอดไป 

 

   ๒.๘ วัตถุประสงค์ 
            ๒.๘.๑ เพ่ือร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
            ๒.๘.๒ เพ่ือเก็บรักษาสายพันธุ์และเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน
พืชถิ่นเดียวในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
            ๒.๘.๓ เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร 
 

 ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน 

และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ 
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาและชีววิทยา 
  ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  
 

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐ 
- หนังสือภาพไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
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- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
๘๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐ 
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่

ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

              ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
              ๒.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
   กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
              ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  และแผนการด าเนินงานโครงการ (PDCA) 

วันที่ งานที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมวางแผน   (P) ผศ.จรัญ ประจันบาล 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดท าโครงการ   (D) ผศ.จรัญ ประจันบาล 
มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ ด าเนินงาน   (C) ผศ.จรัญ ประจันบาล 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมสรุปการด าเนินงาน   (A) ผศ.จรัญ ประจันบาล 

               ๒.๑๑.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้น 
ตอน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

P 

๑. วางแผน                         
ประชุมมอบหมาย
ความรับผิดชอบ  

                        

เขียนโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 

                        

ประชุมวางแผน                          

D 

๒. ท าโครงการและ
ขออนุมัติ 
๑) รวบรวมข้อมลู 
๒) จัดท าต้นฉบับ  
๓) ตรวจสอบข้อมูล
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔) เผยแพร่ข้อมูล 

                        

C 
๓. ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

                        

A 
๔ .  ส รุ ป ผ ล แ ล ะ
ก าหนดการปรับปรุง 

                        

สรุปผล                         
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ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงโครงการ 

                        

              ๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ประเมินผลจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
  
  ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก
งบประมาณแผ่นดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)    บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี)   บาท 

รายจ่าย  
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑.  ค่าตอบแทน (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราท่ีขอตั้งค่าตอบแทน)  
๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร - 
๑.๒ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 

๒.  ค่าใช้สอย  (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย)  
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก - 
๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 
๒.๓ ค่าอาหาร - 
๒.๔ ค่าจ้างเหมาบริการ - 
๒.๕ ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 - ค่าจ้างเหมาบริการหาล าดับเบส 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๓.  ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด)  
๓.๑ วัสดุส านักงาน - 
๓.๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 
๓.๓ วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ - 
๓.๔ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 
๓.๕ วัสดุอื่น ๆ  
 - ค่าวัสดุสารเคมี 
 - ค่าจัดท าหนังสือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม 

 
๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์โครงการ)  

๑) ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 คณาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลความหลากหลาย
ของพืชถิ่นเดียว และความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ รวมถึงภัยคุกคามที่อาจท าให้พืชและแบคทีเรีย
ดังกล่าวอาจอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ 

๒) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๒.๑) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เป็นไป

ตามอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากร  
๒.๒) มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
๒.๓) ได้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยากับชุมชนในพื้นท่ี 
๓)  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

ชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร โดยเฉพาะพืช
ถิ่นเดียวที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของสภาพภูมินิเวศ รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ 

 

 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
๑) ผลผลิต (Output)  
 หนังสือความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์และการใช้ประโยชน์ในรูปแบบหนังสือ

ภาพ ประกอบค าบรรยาย 
๒) ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 
 ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เกิดสุนทรียภาพด้านความงามของพรรณไม้และมองเห็นการ

อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในทุกส่วนของพืช (endophyte) ก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า มีจิตส านึก
ในการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากร 

๓) ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก) 

 - ช่วยสร้างความตระหนักรู้ของชุมชนในพ้ืนที ่
 - นักศึกษา ประชาชน และชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์คู่กับ

ผืนแผ่นดินแห่งนี้ตลอดไป 
 

 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
๑) เชิงปริมาณ 

- จ านวนชนิดพืชถิ่นเดียว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด 
- จ านวนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในพืชถิ่นเดียว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไอโซเลต 
- หนังสือภาพไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม 

๒) เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์และการใช้ประโยชน์ ได้

แบ่งแนวทางการด าเนินงานออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย  
๒.๑) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียว คัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ การสอบทานทาง

วิทยาศาสตร์ และทดสอบสมบัติในการส่งเสริมการเจริญของพืชเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  
๒.๒) การจัดท าต้นฉบับ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒.๓) เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ  

 



๙ 
 

 

๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 
ผศ.จรัญ ประจันบาล   
หน่วยงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
 ( ) 
      ____/________/____ 
 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
.................................................................................................... ....................... 

(ลงชื่อ)        ประธานสาขาวิชา 
     (       อ.ดร.รชันู  เมยดง ) 
      ____/________/____ 
 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
.................................................................................................... ....................... 

(ลงชื่อ)        คณบดี 
     (       รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ) 
      ____/________/____ 
 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (     )   อนุมัติ 
  (     )   ไม่อนุมัติ 
 

 (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (                       ) 
          ____/________/____ 
 
 
 
 



๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายความหลากหลายทางทรัพยากรสมุนไพร พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
 
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

     (๑) เป้าหมาย ด้านสติปัญญา 

     (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานภาคี
เห็นถึงประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้นขึ้น ส่งผลให้วิถีคนกับป่าอยู่
ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน  ป่าได้รับการดูแล และฟ้ืนฟูด้วยความหวงแหนจากชุมชนที่พ่ึงพาอาศัยป่า เพราะ
ป่าเปรียบเสมือนธนาคารอาหาร ยาสมุนไพร ก่อเกิดความเข้าใจและยินดีในความอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐาน  
อัตลักษณ์ของชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในที่สุดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป  ด้วยการท างานภายใต้การขับเคลื่อนงานบนฐานการมีความสุข
ร่วมกันกับชุมชน 

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 

  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกัน 
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 

 แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก
กลุ่มวัย อาทิ ผ่าน การพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  



๒ 

 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคท่ีสามารถป้องกัน ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรู้จักตัวยาสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ไทยในการดูแลสุขภาพเบื้อต้น 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหรข่องค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสังคม/การมีส่วนรวม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม 

  ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การประเมิน  
      เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

  ๓) กิจกรรม พลังสร้างสรรค์ 

  ๔) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความ 
      พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที ่1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่อนุมตัิเดินทางไปราชการ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑.๑ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม    
    มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค ์

     (๓.๓) แนวทางการพฒันาที่ ๓.๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 
รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและน้ า 

  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า 
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน  

 



๓ 

 

๔) ตัวชี้วัด  พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

  ๕) กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
        อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
เป้าหมาย คุณภาพบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

แนวทาง สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์
ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ตัวชี้วัด ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

           ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  สกอ.  (ต้องระบุ  ซึ่ งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้  และโปรดเลือก                    

ตัวบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 



๔ 

 

 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

                 ๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวบ่งชี้จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กดเลือกเพ่ือ 
Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................. ................................................ 

๒.๒.๒.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................. ................................................. 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 

 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 
__________________________________ 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึง
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปจัจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน และเภสัชกรรมไทย ๑  

  ระบุวิธีการบูรณาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายนอกสถานที่ 
 



๕ 

 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้สมุนไพรกันอย่างกว้างขวางมานาน เพ่ือประโยชน์ส าหรับ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค  การส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านั้นส่งผลให้เกิดการคงอยู่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิถีธรรมชาติของความหลากหลายทรัพยากรสมุนไพร  เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่
ในภูมิอากาศเขตร้อนอีกทั้งยังมีความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศ  และสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์
ด้านปัจจัยจากป่าในการด ารงชีวิตประจ าวันของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานนั้นๆ เพ่ือการด ารงชีพของชุมชนในท้องถิ่น
จึงเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ตามชุมชนที่อาศัยในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะได้น าเอาพืชพรรณที่มี
ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและเป็นยารักษาโรค ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืช
พรรณได้รับการถ่ายทอด  และสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่มที่
เรียกว่าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (ชูศรี ไตรสนธิ และ ปริทัศน์ ไตรสนธิ, ๒๕๔๓)  
  ภูมิปัญญาไทย  เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่ เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธุ์ รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ   ภูมิปัญญา เหล่านี้เคยเอ้ืออ านวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ด ารงอยู่ และสร้างสรรค์อารยธรรมของเรา
เองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพื้นฐานหรือระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มิได้
เกิดขึ้นเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี่ยน และปรับให้ภูมิปัญญาจากอารยธรรม ด้วยเหตุนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง  และน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี  
และเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม กับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทย                        
และภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอด  
และเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒๓) 
 ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยลดลงไปเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุ ให้พันธุกรรมพืชที่เป็นประโยชน์ 
ในอดีตบางประเภทสูญหายหรือใกล้สูญหาย  ส่งผลให้การเอ้ือประโยชน์จากป่าที่ ใช้เป็นแหล่งอาหาร  
ยาสมุนไพร และพลังงานลดลง (พาณี  ศิริสะอาด และคณะ , ๒๕๔๙) ในกลุ่ม พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นซึ่ง
ประชาชนได้ใช้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  และมีการใช้ประโยชน์จากป่าในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งใน
การประโยชน์ดังกล่าว ชุมชนในท้องถิ่นยังขาดการรวบรวมข้อมูลในการใช้ประโยชน์  และการจัดการที่
เหมาะสม ท าให้มีการใช้ประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืน ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมลง (สุกิจ ทองแบน, ๒๕๕๒) 
       การศึกษาพืชในท้องถิ่น  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์มักจะเริ่มต้นจากการศึกษาความรู้เดิมของกลุ่มคนที่ยัง
มีวิถีชีวิตผูกพัน  และพ่ึงพาประโยชน์จากพืชอย่างตรงไปตรงมา เป็นไปตามค าบอกเล่าของคนรุ่นก่อนที่ได้
สะสมประสบการณ์จากการทดลองใช้กันมาเป็นเวลานานในกลุ่มของตน ซึ่งการศึกษาภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกกันว่า  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ชูศรี ไตรสนธิ, ๒๕๓๙) เราสามารถแบ่งพืชตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้ดังนี้  พืชที่ใช้เป็นอาหาร  พืชที่ใช้ท าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  พืชที่ใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม  พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค  และพืชที่มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์  และความเชื่อถือต่างๆ  (เต็ม สมิติ
นันท์ และวีระชัย ณ นคร, ๒๕๓๘)   การจ าแนกชนิดของต้นไม้ (stem type) โดยจ าแนกตามที่อยู่ของพืช 
(plant habit) แบ่งออกดังนี้   พืชบก (terrestrial plant) พืชน้ า (aquatic plant ) พืชอาศัย (epiphytic 
plant) หรือเรียกว่า พวกเอฟิไฟต์ (epiphyte) จ าแนกตามลักษณะของล าต้น ประกอบด้วย ไม้ต้น (tree)  
ไม้พุ่ม (shrub)ไม้ล้มลุก (herbs) และไม้เลื้อย (climber)  (มานพ แก้วกล้า, ๒๕๕๓)  นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ตามศาสตร์พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน และเภสัชกรรมไทย 
           กล่าวคือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรหรือพืชท้องถิ่น เหล่านั้นส่งผลให้
เกิดการคงอยู่อย่างยังยืนเกิดขึ้น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายความหลากหลายทางทรัพยากรสมุนไพร 



๖ 

 

พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สวนสิรี
รุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาร
วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี และกองการเกษตรและ
สหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชของสมุนไพร  บนฐานภูมิปัญญาของชุมชนที่เรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย ญาติพ่ีน้อง และผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน (สุรางค์ เธียรหิรัญ และคณะ , ๒๕๕๓) จากการเห็นถึงประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้นขึ้น ส่งผลให้วิถีคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพา
อาศัยกัน  ป่าได้รับการดูแล และฟ้ืนฟูด้วยความหวงแหนจากชุมชนที่พ่ึงพาอาศัยป่า เพราะป่าเปรียบเสมือน
ธนาคารอาหาร ยาสมุนไพร ก่อเกิดความเข้าใจและยินดีในความอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐาน อัตลักษณ์ของชุมชน  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในที่สุดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
เป็นความยั่งยืนต่อไป  ด้วยการท างานภายใต้การขับเคลื่อนงานบนฐานการมีความสุขร่วมกันกับชุมชน  
   ๒.๘ วัตถุประสงค์ 
    ๒.๘.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
               ๒.๘.๒ เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง และน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป  
                  ๒.๘.๓ เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ในการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักหวงแหน น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบการพิจารณาตัวยาตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยได้    
   ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน    
   บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน ๔๐ คน 
   ชุมชน/พ้ืนที่เป้าหมาย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สวนสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมาหานคร สวนสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี และกองการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม

หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

              ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมาหานคร สวนสิ รีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 



๗ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี และกองการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี 

              ๒.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
ไตรมาสที่ ๑  (พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๕)  

              ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
  ๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน 
  ๒) เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๓) ด าเนินโครงการ และเชิญวิทยากร 
  ๔) รายงานผลและสรุปโครงการ  

  ๒.๑๑.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค.-พ.ย. พ.ย.-ธ.ค. ธ.ค.-ม.ค. 

๑. ประชุมวางแผนคณะท างาน    

๒. เสนอโครงการ    

๓. ด าเนินงานโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายนอกสถานที่ 

   

๔. รายงานผลการสรุปโครงการ    

            ๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
รายงานผลสรุปโครงการ  

 ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๒๕๘,๐๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายจ่าย  

รายการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร ๑ คนๆ ละ ๔๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 
 
ค่าใช้สอย    
- ค่าเช่ารถตู ้๒ คัน คันละ ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน จ านวน ๑๐ วัน 
- ค่าเช่ารถบัส ๑ คัน คันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อวัน จ านวน ๔ วัน 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าอาหารอาจารย์ วิทยากร นักศึกษา จ านวน ๘ คน เหมาจ่ายคนละ ๒๐๐ บาท ต่อวัน 

 
๒๗,๐๐๐ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 



๘ 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน ๑๐ วัน 
- ค่าอาหารอาจารย์และอาหารว่าง วิทยากร นักศึกษา จ านวน ๕๐ คน เหมาจ่ายคนละ ๒๕๐ 
บาท ต่อวัน จ านวน ๔ วัน 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน
   

๒๕๘,๐๐๐ 

    

๒) เสนอโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   

    

๓) ด าเนินโครงการ และเชิญ
วิทยากร 

    

๔ ) ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ ส รุ ป
โครงการ 

    

รวม ๒๕๘,๐๐๐     

 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ ได้รับที่มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์โครงการ)  

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๑.๑. นิสิตได้รับความรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพ 

       ๑.๒. นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  
 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย        

       ๒.๑ บัณฑิตจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ  มีงานท า  สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
        ๒.๒ บัณฑิตส าเร็จไปท างานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการ 
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  

 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
  ๓.๑. ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรหรือพืชท้องถิ่น เหล่านั้นส่งผลให้
เกิดการคงอยู่อย่างยังยืนเกิดขึ้น  
 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
 ๑. ผลผลิต (Output) คณาจารย์ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเพ่ือให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน  จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม       



๙ 

 

 ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) สืบทอด ถ่ายทอด และพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
ด้วยการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมุนไพรที่เป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพของคนมีการสร้างและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ  

 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก) อนุรักษ์การแพทย์แผนไทย  และพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่เป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพของ
คนมีการสร้างและพัฒนาสังคม แห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสาขาวิชาฯ ให้ดียิ่งขึ้น  และเกิดนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการด าเนินงานต่อไปได้ 
 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
              เชิงปริมาณ 
    นิสิต และคณาจารย์ ร้อยละ ๙๐ สามารถระบุชนิดพืชสมุนไพรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
         เชิงคุณภาพ 
  นิสิต และคณาจารย์ มีวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใน
วิชาชีพของตนได้ 
 

๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  หน่วยงาน   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 
 
 



๑ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๓๕๘,๐๓๐ บาท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๗: ส ารวจ รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่นและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
 
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

 ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ             

     (๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    โดยมหาวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ารับการ

อบรมพัฒนาตัวเองตามหลักสูตรที่สนใจ ในการพัฒนาเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง           
และเพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (โปรด
ระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างไรบ้าง)  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๒ การพัฒนาเรียนรู้ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

●  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

●  เป้าหมายที่ ๒ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ศักยภาพของพหุปัญญาดีขึ้น 

●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การจัดท าโครงการนี้สามารถส่งเสริมผู้ให้
ผู้รับบริการพัฒนาศักยภาพของพหุปัญญาคือ เกิดการส่งเสริมความรู้ การวิเคราะห์ การน าความรู้ไปต่อยอดใช้
ในชีวิตประจ าวันและเพ่ือการอาชีพได้ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหรข่องค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 



๒ 
 

  (๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

●  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
●  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มี

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยได้รับการเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ๆ ตลอดเวลาที่มีพ้ืนฐานความจ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ ๒๑ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
และต่อเนื่องตามความต้องการและความถนัดเฉพาะตัวบุคคล 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ: สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
/เป้าหมาย 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน/ประเด็นระบบบริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ 
  ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ    
ทุกภาคส่วน ในการเพ่ิมพูนและต่อยอดความรู้ส าหรับการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป 
  ๓) กิจกรรม ให้ความรู้ในทุกรูปแบบตามหลักวิชาการ  

๔) เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการเพ่ือการต่อยอดในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมหรือการพัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 ๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม        มี

ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 

ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้    เท่า
ทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 



๓ 
 

  (๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง      

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย

ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๗.๑ การเสริมสร้างความ

มั่นคงของมนุษย์ 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัย

ในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง 
๔) ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์การภาคประชาสังคมและ

ประชาชนทั่วไป 
๕) กลยุทธ์ (๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป   เข้า

มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           ◻ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
           ◻ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
           ◻ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 

อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    
           ◻ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  
  

  ๒.๒ ความสอดคล้อง  
               ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
แผนยุทธศาสตร์ ๑การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเ์พื่อ

ยกระดับการพัฒนาท้องถิน่ 
๑การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเ์พื่อ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิน่ 

เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นรับการพิจารณา  
ข้อ ๒ ด้านสังคม 

ชุมชนท้องถิ่นรับการพิจารณา  
ข้อ ๒ ด้านสังคม 



๔ 
 

กลยุทธ์ ๑บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพืน้ที่
รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

๑บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพืน้ที่
รับผิดชอบ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ที่ใช้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน ๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในรูปแบบการบริการแบบเกิด
รายได ้

๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการ
วิชาการทีส่อดคล้องกับบรบิทของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น ในรูปแบบการบริการ
แบบเกิดรายได ้

          

    ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.  (ต้องระบุ ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และโปรดเลือก                    

ตัวบ่งชี้จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  

◻ ระดับหลักสูตร    
     องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
     องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารอาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
     องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระรายวิชา

ใน        
หลักสูตร และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

◻ ระดับคณะ   
     องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 

◻ ระดับสถาบัน   
      องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
                 ๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ 

และโปรดเลือกตัวบ่งชี้จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กดเลือกเพ่ือ 
Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................. ................................................ 

๒.๒.๒.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 
................................................................................................ .............................................................................. 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

□  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
□  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    
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๒.๔ ลักษณะโครงการ 
□  โครงการใหม่ 
□  โครงการต่อเนื่อง ปีที่...๗     

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
□  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
□  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

___________________________________ 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรณุาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการ
บริการที่มีค่าตอบแทน และบรกิารวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชมุชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจดัขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปจัจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

□  โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการ

พัฒนา และวิชาท้องถิ่นศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา พ้ืนฐานการวิจัยและการเขียนรายงานทางด้านนาฏยศิลป์,
การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ไทย}การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์สากล}นาฏยศิลป์เพื่อชุมชุน 

ระบุวิธีการบูรณาการ โครงการนี้ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ โดย
วิธีการน านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นดังกล่าว ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลร่วมกันในชุมชนเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูล อันเป็นการประยุกต์ความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับสถานการณ์จริง 

  ๒.๗  หลักการและเหตุผล 
                ทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒       
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ปฏิบัติ เพ่ือสร้างความม่ันคงในชาติ  พัฒนาทุกคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์ 
ทั้งนีส้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและสังคม โดยการก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่สถาบันพึงมี
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด  และในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ   
                  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ก าหนดให้มหาวิทยาลัย          
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้เชิดชู      
ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินงานดังกล่าวด้วยปรัชญาที่มุ่งมั่น ทุ่มเท
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พัฒนามหาวิทยาลัย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนให้มีการน าความรู้สู่การให้บริการวิชาการชุมชน  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักว่าการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลัก      
ของสถาบันอุดมศึกษาที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๗: 
ส ารวจ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในชุมชนเขตพ้ืนที่ธนบุรีหรือชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ อันเป็นการบูรณา
การองค์ความรู้จากบุคลากรและทรัพยากรที่มีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและวัฒนธรรมภูมิปัญญา น ารวบรวม จัดเก็บ วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
ที่มี    อยู่ในชุมชน ท้องถิ่นต่อสาธารณชน ซึ่ งจะท าให้ประชาชนที่สนใจสามารถน าความรู้มาต่อยอด 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมได้ต่อไปในอนาคต  

   ๒.๘  วัตถุประสงค์ 
            ๒.๘.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

       ๒.๘.๒ เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นและวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา 

            ๒.๘.๓ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน 
            ๒.๘.๔เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับส่วน

ราชการ  
      ๒.๘.๕ เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาตะเพียนสานใบลาน 
 

  ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
□  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประชาชนในพื้นท่ีแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี และแขวงบางล าพูล่าง 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
□  บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
□  ชุมชนในเขตพ้ืนที่ธนบุรี จ านวน ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดพลู แขวงบางล าพูล่าง แขวง

คลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร   

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ได้ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ข้อมูลประวัติหมู่บ้านชุมชน 

วิถีชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น จ านวน ๓ แขวง ได้แก่ แขวงบางล าพูล่าง
และแขวงคลองต้นไทร และแขวงตลาดพลู 
- ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่น แขวงบางล าพูล่างและแขวงคลองต้น

ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จ านวน ๑ ฐาน 

  - ได้ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เล่ม 
  - ได้วีดีโอน าเสนอสรุปผลการวิจัย ความยาว ๕-๗ นาที จ านวน ๑ ชิ้น 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - เกิดรายงานผลส ารวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นธนบุรี 
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการในเขตธนบุรี 
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3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนนิการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

               ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
                        ณ ชุมชนในเขตพ้ืนที่คลองสาน จ านวน ๒ แขวง ได้แก่ แขวงบางล าพูล่างและแขวง

คลองต้นไทร กรุงเทพฯ และพ้ืนที่เขตธนบุรี จ านวน ๑ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดพลู กรุงเทพ 
 
               ๒.๑๑.๒  วัน/เดอืน/ปี ที่จัดโครงการ 

                       เดือนพฤศจิกายน ๖๕ – เดือนกันยายน ๖๖ 

               ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

 พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1. ขั้นเตรียมการ 
(๑) ประชุมร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เขต

ธนบุรี พ้ืนที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เพ่ือขอความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการ 

(๒) ประชุมคณาจารย์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และ
วางแผนโครงการ 

(๓) จัดท ารายละเอียดโครงการและขออนุมัติ 

          

2. ขั้นด าเนินการ  
(๑) ประสานงานการด าเนินโครงการเพื่อขอความร่วมมือ

กับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่เขตธนบุรี และเขต
คลองสาน กรุงเทพฯ  

(๒) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
โครงการ 

(๓) นักศึกษา/คณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ส ารวจสภาพ
พ้ืนฐานของชุมชน 

(๔) ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนดอันได้   
แก่การส ารวจและรวบรวม สังเคราะห์และวิพากษ์ทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น เขตพ้ืนที่ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(๕) ด าเนินการจัดท าวิจัยตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
(๖) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในการเผยแพร่องค์

ความรู้ต่อสาธารณชน 
 

          

3. ขั้นภายหลังด าเนินโครงการ 
    (๑) วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ 

          



๘ 
 

    (๒) รายงานผลการด าเนินโครงการต่อมหาวิทยาลัย  
    (๓) รายงานผลการด าเนินโครงการต่อทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  
 

             

 ๒.๑๑.๔  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
                 แบบส ารวจข้อมูล แบบประเมินผลโครงการ จ านวนผู้เข้าชมฐานข้อมูล นิทรรศการ 

                                ระบุวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ฐานข้อมูล, แบบ
สอบถาม,และซุ้มนิทรรศการ 

๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๓๕๘,๐๓๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)  
โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายรับ      
งบประมาณแผ่นดิน    ๓๕๘,๐๓๐ บาท 

รายจ่าย  
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
กิจกรรมศึกษาและพัฒนาสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาตะเพียนสานใบลาน แขวงตลาดพลู      เขต
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑. ค่าตอบแทน 
    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
 ๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       อาจารย์/เจ้าหน้าที่ (๓ คน x ๒๕ วัน x ๔๐๐ บาท) ๓๐,๐๐๐ 
       นักศึกษา (๒๐ คน x ๑๐ วัน x ๓๐๐ บาท ) ๖๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้สอย 
    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
 ๒.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

        (๒๓ คน x ๖ ม้ือ x ๓๕ บาท) 
๔,๘๓๐ 

 ๒.๒  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
          (๒๓ คน x ๓ มื้อ x ๘๐ บาท) 

๕,๕๒๐ 

    ๒.๓ ค่าจ้างถ่ายท า ตัดต่อ วีดีโอ ความยาม ๕ - ๗ นาท ี ๕๐,๐๐๐ 
    ๒.๔ ค่าวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล ๕,๐๐๐ 
๓. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 
    ๓.๑ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๒,๖๘๐ 
 รวม  ๑๕๘,๐๓๐  
กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นแขวงบางล าพูล่าง แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 
๑. ค่าตอบแทน 
    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 



๙ 
 

 ๑.๑ ค่าวิทยากร 
       ค่าวิทยากร (๔ คน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท) ๑๔,๔๐๐ 
 ๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       อาจารย์/เจ้าหน้าที่ (๖ คน x ๒๑ วัน x ๔๐๐ บาท) ๕๐,๔๐๐ 
       นักศึกษา (๒๐ คน x ๑๐ วัน x ๓๐๐ บาท ) ๖๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้สอย 
    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
 ๒.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

        (๑๐๐ คน x ๒ ม้ือ x ๓๕ บาท) 
๗,๐๐๐ 

 ๒.๒  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
          (๑๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๘๐ บาท) 

๑๖,๐๐๐ 

    ๒.๓ ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ๔๐,๐๐๐ 
๓. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 
    ๓.๑ ค่าวัสดสุ านักงาน ๑๒,๒๐๐ 
 รวม  ๒๐๐,๐๐๐  
 รวมสุทธิ ๓๕๘,๐๓๐ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่     

๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 

๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 

๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 

๔/๒๕๖๓ 

๑. ค่าตอบแทน - - ๒๑๔,๘๐๐ - ๒๑๔,๘๐
๐ 

๒. ค่าใช้สอย - ๑๒๘,๓๕๐ - - ๑๒๘,๓๕
๐ 

๓. ค่าวัสดุ ๑๔,๘๘๐ - - - ๑๔,๘๘๐ 

รวม ๑๔,๘๘๐ ๑๒๘,๓๕๐ ๒๑๔,๘๐๐ - ๓๕๘,๐๓๐ 

๒.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ)  

๒.๑๓.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
   (๑)  ชุมชนได้รายงานผลการส ารวจข้อมูลและฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญา 
    (๒)  ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นท่ีส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน 

     (๓)  มีงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาตะเพียนสานใบลานเพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน 



๑๐ 
 

                     (๔)  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับส่วน
ราชการต่างๆ 

๒.๑๓.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
    (๑)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานตามระบบและกลไกการบริการ

วิชาการ 
 (๒)  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของชุมชน 

๒.๑๓.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
   (๑)  ชุมชน/เขตธนบุรี/เขตคลองสาน มีข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ข้อมูลประวัติ
หมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  
   (๒)  ประชาชนทั่วไปสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม 
                    (๓)   ชุมชนมีงานวิจัยเพื่อต่อยอดในการพัฒนาชุมชนสังคม 
 ๒.๑๓.๔  ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

   (๑)  ผลผลิต (Output) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
         (๒)  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 

            - ชุมชนในเขตพ้ืนที่คลองสานได้รับการส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือน าไปใช้
ในการจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวและบริการ 

   - เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  - เกิดการบูรณาการความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  - เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  (๓)  ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบท่ีส่งผลต่อองค์กร
ทั้งภายในและภายนอก) 

           - เกิดผลกระทบต่อเขตธนบุรี และเขตคลองสานในการมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสืบค้นข้อมูลและการบริการอย่างยั่งยืน 

 
  (๔)  ประสิทธิภาพของโครงการ 

            - ชุมชนได้รับการส ารวจ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญในท้องถิ่นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

            - คณะสามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 (๕) ประสิทธิผลของโครงการ 
          - ชุมชนได้รับการส ารวจ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญในท้องถิ่นเพ่ือการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเขตธนบุรีมีฐานข้อมูลที่ส าคัญในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น คณะสามารถด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๒.๑๔ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่สังคม  หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 



๑๑ 
 

๒.๑๕ ชื่อหน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

□  หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย............................................................................................  
□  หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย ส านักงานเขตธนบุรี ส านักงานเขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 
 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ 
       (..................................................................) 
             ____/________/____ 
 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง.......................................................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ)      หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ 
                           (...........................................................) 
      ____/________/____ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (     )   อนุมัติ 
  (     )   ไม่อนุมัติ 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (                ) 
      ____/________/____ 



๑ 

 

แบบเสนอ โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑. ชื่อโครงการ : เครือข่ายนักกิจกรรมกับการเรียน รู้ รักษ ์ปกปักทรัพยากร 

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง โปรดระบุผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 

- - - 

- - - 

 
โปรดระบุความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ด้าน ……………………………………………………………...................................................................................  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ประเด็นที่................................................................................................................................................  

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน ..........................................................................................................................  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
     ด้าน……………………………………………………….…....................................................................................... 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) 
  ๑. การพัฒนาท้องถิ่น   ๒. การผลิตและพัฒนาครู 

  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 
 



๒ 

 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแล ของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐) ด้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข็มแข็งและ

ยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
และโดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทของ อพ.สธ. จัดท าแผนปฎิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. และให้ด าเนินงาน
กิจกรรมให้สอดคล้องตามแผน 

โดยในส่วนของแผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้
ก าหนดให้มีกิจกรรมในส่วนของกรอบการสร้างจิตส านึก เป็นกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(F๓A๘)  ในเรื่องการสร้างเครือข่ายนักกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้ รักษ์ ปกปักทรัพยากร ให้กับนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านทรัพยากรของชุมชนทั้งสามฐาน 
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา น าไปสู่การอนุรักษ์ไว้ให้
คนรุ่นหลังและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 
๓. วัตถุประสงค์โครงการ 

๓.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)                  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ.
ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓.๓ เพ่ือให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ศึกษาเรียนรู้ การรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือไปปฏิบัติ
และส่งเสริมในท้องถิ่นก าเนิดของตนเอง 

 
๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) โปรดระบุจ านวนให้ชัดเจน 

๔.๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๔.๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



๓ 

 

 

๕. ขั้นตอนด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(ระบุเป็นเดือน 

เช่น ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ต้นทาง    
๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ มกราคม ๒๕๖๔ - 

๒ ประชาสัมพันธก์ิจกรรมเครือข่าย
นักกิจกรรมกบัการเรียน รู้ รักษ ์ปก
ปักทรัพยากร ใหก้ับนักศึกษา
บุคลากรและผู้สนใจ 

จัดท าประกาศและประชาสัมพันธอ์อนไลน์ มกราคม ๒๕๖๔ - 

 กลางทาง    
๓ เปิดรับสมัคร นักศึกษาบุคลากร

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบุคลากรและผูส้นใจเข้า
ร่วมโครงการ 

กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔  

๔ ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
ให้กับนักศึกษาบุคลากรและผู้สนใจ
โดยวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

จัดการอบรม เมษายน ๒๕๖๔  

 ปลายทาง    
๕ สรุปผลการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรม 
ประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ เมษายน ๒๕๖๔  

๖ ติดตามการให้ความรู้ของเครือข่าย
ผ่านการประเมิน 

ประเมินผลจากผู้ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนัก
กิจกรรมกับการเรียน รู้ รกัษ์ ปกปักทรพัยากร 

มิถุนายน ๒๕๖๔  

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (คน/ผลิตภัณฑ์/เรื่อง/....) 
๖.๑ จ านวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๖.๒ จ านวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมเครือข่ายนักกิจกรรมกับการเรียน รู้ รักษ ์ปกปักทรัพยากรไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม 
 
๗. ตัวช้ีวัดตามกิจกรรม (ใส่ตัวชี้วัดตามกิจกรรมที่ระบุไว้โดยละเอียด  และจ าแนกออกเป็น ๔ กลุ่มกิจกรรม 
ได้แก่ การพัฒนา การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ์) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

กิจกรรมสัมพันธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่าย 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
๘. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

โครงการ 
เชิงคุณภาพ จ านวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมเครือข่ายนักกิจกรรม

กับการเรยีน รู้ รักษ ์ปกปักทรัพยากร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าอบรม 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินโครงการ สามารถด าเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลา 

เชิงค่าใช้จ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถใช้จ่ายงบประมาณไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๙๐  

 

๙. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ( ปงีบประมาณ ๒๕๖๕) 

 
๑๐. งบประมาณทั้งหมด 

  งบเงินอุดหนุนทั่วไป : งบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ บาท 

รายละเอียดขอใชง้บประมาณ จ านวนงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน ๙,๖๐๐ 
๒. ค่าใช้สอย ๕๔,๐๐๐ 
๓. ค่าวัสด ุ ๓๘,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ 
 

๑๑. สถานที/่พื้นที่ด าเนินการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 หน่วยงาน : ส านักกิจการนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอดิศร เนียมแก้ว 
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
โทรศัพทภ์ายใน : ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐ โทรศัพทม์ือถือ :  ๐๘๑-๖๔๙๐๕๒๙ 
E-mail : dsad.bsru.ac.th@gmail.com 

 

 



๕ 

 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
๑๓.๑ ผลผลิต (output) 
     - ได้สร้างเครือข่ายนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมกับการเรียน รู้ รักษ์ ปกปัก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
๑๓.๒ ผลกระทบ (impact) 
............................................................................................................................. ...................................... 
๑๓.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 
     - เครือข่ายนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมได้ช่วยส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้
ทรัพยากร และการน าไปสู่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 
๑๓.๔ ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  
     - ชุมชนได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร เครือข่ายนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นนัก
กิจกรรมได้ช่วยส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ทรัพยากร  ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากร ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา น าไปสู่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

  
 



 
๑ 

 

หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชมรมพัฒนานิสิตสร้างจิตสาธารณะเพ่ือการบริการวิชาการ และ
ศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืชต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด 
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
  ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

       (๑) เป้าหมาย ด้านสติปัญญา 

       (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

       (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานภาคี
เห็นถึงประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้นขึ้น ส่งผลให้วิถีคนกับป่าอยู่
ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน  ป่าได้รับการดูแล และฟ้ืนฟูด้วยความหวงแหนจากชุมชนที่พ่ึงพาอาศัยป่า เพราะ
ป่าเปรียบเสมือนธนาคารอาหาร ยาสมุนไพร ก่อเกิดความเข้าใจและยินดีในความอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐานอัต
ลักษณ์ของชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในที่สุดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป  ด้วยการท างานภายใต้การขับเคลื่อนงานบนฐานการมีความสุขร่วมกัน
กับชุมชน 

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 

  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

●  เป้าหมายที่สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต. 

●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกัน  
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 



 

๒ 

 

 แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก
กลุ่มวัย อาทิ ผ่าน การพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคท่ีสามารถป้องกัน ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรู้จักตัวยาสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ไทยในการดูแลสุขภาพเบื้อต้น 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสังคม/การมีส่วนรวม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม 

  ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การประเมิน  
      เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

  ๓) กิจกรรม พลังสร้างสรรค์ 

  ๔) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความ 
      พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

 ๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่อนุมัติเดินทางไปราชการ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑.๑ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม    
     มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 

     (๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและน้ า 

  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า  
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน  

 



 

๓ 

 

๔) ตัวชี้วัด  พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

  ๕) กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
               อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ   
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

 ๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
เป้าหมาย คุณภาพบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

แนวทาง 
สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์
ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

           ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  สกอ.  (ต้องระบุ  ซึ่ งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้  และโปรดเลือก                    

ตัวบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



 

๔ 

 

 ระดบัคณะ   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

                 ๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวบ่งชี้จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กดเลือกเพ่ือ 
Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................................................................. 

๒.๒.๒.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................... ............................................................... 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 

 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึง
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปัจจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และเภสัชกรรมไทย ๑  

  ระบุวิธีการบูรณาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายนอกสถานที่ 



 

๕ 

 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
 อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ที่ให้ท าการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิต อันเป็น
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ถึงประชาชนและมหาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกิด
ความรักและหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญในการอนุรั กษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ชมรมพัฒนานิสิตสร้างจิตสาธารณะเพ่ือการบริการวิชาการ และศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืชต้าน
อนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ ชุมชนต าบลหนองกุลา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นพ้ืนที่โครงการฯ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ใน
ธรรมชาติที่มีความหลากหลายของทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ กันเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม เพ่ือให้นักศึกษา
อาสาสมัครที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัย
นักวิชาการและร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้นความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นทางทฤษฎีที่น าไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ
และเข้าถึงโดยการตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าค้นหาการทดลองในภาคสนามการอภิปราย และ การสรุปผล ทั้งนี้
เพ่ือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและจัดแสดงผลการศึกษาทรัพยากรไทยกับงานวิจัยในพ้ืนที่ สวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผอง
ไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาเพ่ือเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืชต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้
ภัยโควิดเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรักความหวง
แหนและการรักษาทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการด้านการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

   ๒.๘ วัตถุประสงค์ 
    ๒.๘.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) 
               ๒.๘.๒ จัดส่วนแสดงงานผลการศึกษาและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและจัดแสดงผล
การศึกษาทรัพยากรไทยกับงานวิจัยในพ้ืนที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา 
และศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืชต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด 
 
 



 

๖ 

 

   ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน     คน    
   บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน ๑๔๐ คน 
   ชุมชน/พ้ืนที่เป้าหมาย  ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ชุมชนต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า  
 

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม

หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

       ๑. การวางแผนงาน  
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
  ๒) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๓) วางแผนงานโครงการ ระบุวันประชุมร่วมกับหัวหน้าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. การด าเนินการ  

จัดส่วนแสดงงานผลการศึกษาและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและจัดแสดงผลการศึกษา
ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยในพื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา และศึกษา
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืชต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชุมชนต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และสรุปและประเมินผล  
  ๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
  ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๓ รายงานผลและสรุปโครงการ  

๔. น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
     น าสรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคเพ่ือ

หาแนวทางแก้ไขและวางแนวทางที่จะด าเนินกิจกรรมในปีถัดไป 
 



 

๗ 

 

              ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
   ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

              ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
  ๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน 
  ๒) เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๓) ด าเนินโครงการ และเชิญวิทยากร 
  ๔) รายงานผลและสรุปโครงการ  
 

  ๒.๑๑.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมวางแผนคณะท างาน       

2. เสนอโครงการ       

๓. ด าเนินกิจกรรม จัดส่วนแสดงงานผล
การศึกษาและส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพและจัดแสดงผลการศึกษา
ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยในพ้ืนที่สวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผองไทยทั่ว
แหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้าง
สุขปวงประชา และศึกษารวบรวมข้อมูล
งานวิจัยและพันธุ์พืชต้านอนุมูลอิสระ 
เพ่ิมภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด ณ สวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ชุมชนต าบลหนองกุลา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

  

 

   

๔. รายงานผลการสรุปโครงการ       

           ๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
รายงานผลสรุปโครงการ  

  



 

๘ 

 

๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่ง
งบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายจ่าย  

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย  
- ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน คันละ ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน จ านวน ๑๕ วัน 
- ค่าเช่ารถบัส ๑ คัน คันละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวัน จ านวน ๓ วัน 
- ค่าท่ีพัก  
- ค่าจ้างเหมาจัดท าส่วนแสดงงานความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดแสดงผลการศึกษา
ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยในพื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด 
สร้างสุขปวงประชา  

 
๙๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

 
 

รวมงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน
   

   

๒๕๐,๐๐๐ 

 

๒) เสนอโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   

    

๓) ด าเนินโครงการ และเชิญ
วิทยากร 

    

๔) รายงานผลและสรุป

โครงการ 

    

รวม 
    ๒๕๐,๐๐๐ 



 

๙ 

 

 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ ได้รับที่มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์โครงการ)  

  ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
      ๑.๑ ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางขั้นตอนการด าเนินงานเบื้องต้น วิธีการศึกษาวิจัย การส ารวจ  

ความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
           ๑.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ในสถาบันการศึกษา

ของตนเองหรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม  
       ๑.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้จากการท ากิจกรรมไปสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ 
  
  ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย        

       ๒.๑ บัณฑิตจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ  มีงานท า  สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
        ๒.๒ บัณฑิตส าเร็จไปท างานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการ 
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  

  ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
  ๓.๑. ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรหรือพืชท้องถิ่น เหล่านั้นส่งผลให้
เกิดการคงอยู่อย่างยังยืนเกิดขึ้น  
 
 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

  ๑. ผลผลิต (Output) คณาจารย์ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา และมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเพ่ือให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน  จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม       

  ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) สืบทอด ถ่ายทอด และพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
ด้วยการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมุนไพรที่เป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพของคนมีการสร้างและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ  

 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก) อนุรักษ์การแพทย์แผนไทย  และพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่เป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพของ
คนมีการสร้างและพัฒนาสังคม แห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสาขาวิชาฯ ให้ดียิ่ งขึ้น  และเกิดนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการด าเนินงานต่อไปได้ 

 
 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
              เชิงปริมาณ 
    นิสิต และคณาจารย์ ร้อยละ ๙๐ สามารถระบุชนิดพืชสมุนไพรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเชิง
คุณภาพนิสิต และคณาจารย์ มีวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ในวิชาชีพของตนได้ 
 

๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ หน่วยงาน   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  



๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.)  
 
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
    ศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยได้จัดประชุมคณะท างาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๒ การพัฒนาเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

       (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   เป้าหมายที่ ๒ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและศักยภาพ
ของพหุปัญญาดีขึ้น   

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การจัดโครงการนี้สามารถส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพของพหุปัญญาที่หลากหลาย เกิดการส่งเสริมความรู้ การวิเคราะห์ และสามารน าความรู้ 
จากการประชุมไปปฏิบัติหรือต่อยอดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ 

 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามรถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



๒ 

 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยได้รับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ตลอดเวลาที่มีพ้ืนฐานความจ าเป็นเป็นของโลกศตวรรษ ที่ ๒๑ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
และต่อเนื่องตามความต้องการและความถนัดเฉพาะตัวบุคคล 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน/ประเด็นที่ ๕ ระบบบริหารงาน
บุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ 

 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   ๑. จัดโครงการประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(อพ.สธ.-มบส.)  
   ๒. ด าเนินการประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(อพ.สธ.-มบส.) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดการด าเนินโครงการและร่วมสนองผลงานต่างๆ  

 ๓) กิจกรรม 
  ๑. จัดประชุมคณะท างาน เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.-มบส.)             

๔) เป้าหมาย  กิจกรรม  บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.-มบส.)  

๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 



๓ 

 

     (๓ .๓) แนวทางการพัฒนาที่  ๒ .๑ .๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันกับ
ความมั่งคงภายใน 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๗.๑ : การเสริมสร้างความ
มั่งคงของมนุษย ์

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัย
ในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง  

  ๔) ตัวชี้วัด  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

๕) กลยุทธ์ (๖)  ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการเข้ามามีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 

  อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

  ๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑  

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑  
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทาง ๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่บริการ และ น าความรู้หรือ
ประสบการณ์  จากการให้ บริการ
วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความ
พร้อม และศักยภาพเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการ โดยการใช้ความรู้ จากการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่บริการและ น าความรู้หรือ
ประสบการณ์  จากการให้บริการ
วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความ
พร้อม และศักยภาพเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการ โดยการใช้ความรู้ จาก
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 



๔ 

 

ตัวช้ีวัด จ านวนหมู่บ้ าน  ชุมชน โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  สกอ.  (ต้องระบุ  ซึ่ งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้  และโปรดเลือก                    

ตัวบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๗   กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่  ๔ การบริหารอาจารย์   
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารอาจารย์ 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ .................................................................................................................................... 
 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 

                 ๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวบ่งชี้จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  พ .ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กดเลือกเพ่ือ 
Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................................................................. 

๒.๒.๒.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 
..............................................................................................................................................................................  

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 
_________________________________ 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึง
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 



๕ 

 

๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปัจจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา – พฤษศาสตร์พื้นบ้าน เภสัชกรรมไทย ๑ เภสัชกรรมไทย ๒ และ เภสัชกรรมไทย ๓ ฯลฯ     
ระบุวิธีการบูรณาการ - กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ การอบรมเชิงปฏิบัติประสบการณ์  

  โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
ระบุวิธีการบูรณาการ – ฝึกให้นักศึกษาบูรณาการเรียนในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ๑ ๒ และ 

๓ และฝึกวิธีการใช้สมุนไพรตามแบบแผนไทย ชล  
 อ่ืน ๆ 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
  อ้างถึง ที่ พว ๐๐๐๑ (อพ.) ๑๘๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง ขอน าส่งรายงานการประชุมคณะจัดท า
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กลุ่ม G๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) ขึ้นเพ่ือประชุมจัดท าแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
กลุ่ม G๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ในระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. แล้วนั้น  

 เพ่ือให้คณะท างานในปัจจุบันซึ่งมีคณะท างานรุ่นใหม่สามารถด าเนินงานสนองโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายงานเลขาฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงมีความประสงค์ท าโครงการประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) ขึ้นเพ่ือประชุมจัดท าแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
กลุ่ม G๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในช่วงงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ 
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 



๖ 

 

  ๒.๘ วัตถุประสงค์ 
 ๒.๘.๑  เพ่ือประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ๒.๘.๒  เพ่ือศึกษาดูงานกลุ่มโครงการเข้าเยี่ยมชม ณ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  ๑๓  คน                                           
   บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘ คน คณาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ชุมชน/พ้ืนที่เป้าหมาย 

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์หรือหัวข้อ
ในสื่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

              ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
   ณ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ๒.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
   ในช่วงงบประมาณ ๒๕๖๕  
              ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
  ๑.๓ ติดต่อประสานงานบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๒. ด าเนินการตามแผน 

  ๒.๑ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
   ๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการจัดท าโครงการ  
  ๒.๓ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
               ๒.๔ จัดท าเอกสารการเงินและการเบิกจ่าย 
 



๗ 

 

  ๓. ติดตามผล 
  ๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๔. สรุปผลและเสนอแนวทางปรับปรุง 
  ๔.๑ จัดท ารายงานผลโครงการอบรม 
  ๔.๒ ปรับปรุงแผนด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 
              - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน        
๑ แผ่น น าส่งกองนโยบายและแผน                        

              ๒.๑๑.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ไตรมาส ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑.วางแผน             
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

-ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เนิ น
โครงการ  

            

๒. ด าเนินการตามแผน             

๒.๑ โครงการประชุมคณะท างาน 
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งม าจากพ ระราชด าริ สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 

            

๓. สรุปผลและเสนอแนวทางปรับปรุง             

๓.๑ จัดท ารายงานผลโครงการอบรม 
๓.๒ ปรับปรุงแผนด าเนินงานโครงการ
ในครั้งต่อไป 
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  ๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการพร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน ๑ แผ่น 
น าส่งกองนโยบายและแผน  
 ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบ ป ระม าณ ที่ ใช้ ต ล อ ด โค ร งก ารทั้ ง สิ้ น จ าน ว น   ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  (ห นึ่ งแ ส น บ าท ถ้ ว น ) 
โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน        ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี) ............................................  บาท 

รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๆ ละ ๕ ช.ม. ๆ ละ ๕๐๐ บาท      
     - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๆ ละ ๑ ช.ม. ๆ ละ ๕๐๐ บาท                   
     - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๆ ละ ๗ ช.ม. ๆ ละ ๕๐๐ บาท  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๆ ละ ๑ ช.ม. ๆ ละ ๓๐๐ บาท                
 

ค่าใช้สอย 
    - ค่าอาหาร กลางวันและอาหารเย็น จ านวน ๓๑ คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๑๕๐ บาท            
     - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน ๓๑ คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๓๕  
     - ค่าเช่าที่พัก  
     - ค่าเช่ารถตู้ 
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
     - ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน (เอกสารประกอบการอบรม) 

 
 

๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 
๑๘,๖๐๐ 

๔,๓๔๐ 
๒๒,๔๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

๓,๕๐๐ 
๒,๓๖๐ 

รวมงบประมาณ       ๑๐๐,๐๐๐ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
๑/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

๑ . จัดโครงการประชุมคณะท างาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 
ดังนี้ 

         ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 



๙ 

 

 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์โครงการ)  
     ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

          ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  
     ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

       หน่วยงานได้แสดงผลงานเพ่ือร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนปี ๒๕๕๘ 
     ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

 ท าให้ประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีความเสมอภาค ในการท างานของ 
อพ.สธ.มบส. 
  ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

 ๑. ผลผลิต (Output)  
            ผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome)  

  ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงแผนการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 

 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก) 

๓.๑ ชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากข้ึน 
๓.๒ ประชาชนเกิดความตื่นตัว และให้ความส าคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยมากขึ้น 

 

 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
  เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงแผนการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 
  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.-มบส.) 
 ๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๑ 
 

โครงการดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  
และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

ร่วมสนองโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ทรงมีสายพระเนตรกว้าง และยาวไกล
ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช  โดยทรงเริ่ มด า  เนินงานพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.
๒๕๐๔ และทรงให้น าพันธุ์ไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมี
โครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ าการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ ทรงมีพระราชด าริกับนาย
แก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้อนุรักษ์พืช
พรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้ฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาเป็นผู้ด าเนินการ
ส าหรับงบประมาณด าเนินงานนั้น ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์ฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับ
เก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานทุก
กิจกรรมตามกรอบของแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของส านักพระราชวัง 
            ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. เพ่ิมขึ้น รวม ๗๕ หน่วยงาน
หลักท าให้พ้ืนที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. กระจายออกไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยมีกรอบการด าเนินงานได้แก่ 
 ๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม 
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 ๒. กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
 ๓. กรอบการสร้างจิตส านึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม 
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในปัจจุบันสารสนเทศมีจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและ 
สืบค้นเพ่ือให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
เปลืองพ้ืนที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและเสียเวลาในการสืบค้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการด้านเอกสารทั้งหมด 
ท าด้วยระบบมือ บางครั้งท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจสั่งการไม่ทันเวลาตามที่ต้องการ  จากปัญหา
ดังกล่าวฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะของระบบจัดการ และให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และช่วย
แก้ไขปัญหาในการจัดการเอกสารที่เกิดขึ้นจากระบบมือ โดยเฉพาะการสืบค้นสามารถกระท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานและสามารถประหยัดงบประมาณด้านการจัดการเอกสารได้  
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนแล้วแต่น าเอาระบบการจัดการฐานข้อมูลไปประยุกต์เข้ากับระบบงานของ
ตนอย่างแพร่หลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้น 
 



๒ 
 
 
วัตถุประสงค ์
 ๖.๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยพัฒนา และปรับปรุงระบบระบบฐานข้อมูลการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มี
ความพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
 ๖.๒ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
เป้าหมาย 

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่  ๓  ส่ ง เสริมและสืบสาน

โครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  ๓  ส่ ง เสริมและสืบสาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

แนวทาง ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการ
แนวพระราชด าริ ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ  ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการ
แนวพระราชด าริ ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ  ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

 
 
 
 
 



๓ 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑.ประชุมวางแผนคณะท างาน    
๒.เสนอโครงการ    

๓.จัดท าโครงการ    

๔.จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ    

๙.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
รายงานผลสรุปโครงการ 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากงบประมาณ
แผ่นดิน (อพ.สธ.) รหัส ๑๑๑๐๑-๖๓-๐๔๐๐๓-๐๘-๐๒ โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

๑๐.๑ รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน    ๑๐๐,๐๐๐      บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี) ............................................  บาท 

รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าตอบแทน   
     (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 

       ๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร 
            ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
            ค่าตอบแทนล่วงเวลา  
2. ค่าใช้สอย 
    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 

๒. ๑ ค่าอาหารอาจารย์จ านวน ๒๐  คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๑๕๐ บาท  
 ๒. ๒ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๐ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๓๕ บาท 

    3. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 
        ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง                 

 
 

 
 

 ๗,๒๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
   ๗๐๐ 

 
  ๕๙,๑๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 



๔ 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
        หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีตระหนักในคุณค่า มีจิตส านึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากร 

 



๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมสนองงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.มบส. ครั้งที่ ๑๑  ทรัพยากรไทย :  

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(๑) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร ์การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยการสร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวกและน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม  

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 

  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

       (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

    เป้าหมายที่ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีคุ่กคามสุขภาวะ 

 แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก
กลุ่มวัย อาทิผ่าน การพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ        
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคท่ีสามารถป้องกัน ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 



๒ 

 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรู้จักตัวยาสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ไทยในการดูแลสุขภาพเบื้อต้น 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสาธารณสุข   เรื่อง การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือ
เศรษฐกิจ   
 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   ๑. โครงการการร่วมสนองงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.มบส. 
ครั้งที่ ๑๑  ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์             
    ๒. จัดต้ังคณะท างาน เพ่ือด าเนินโครงการ 

   ๓.  ด าเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมสนองงานการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.มบส. ครั้งที่ ๑๑  ทรัพยากรไทย : โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดการด าเนิน
โครงการและร่วมสนองผลงานต่างๆ 
 ๓) กิจกรรม 

  ๑. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมสนองงานการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.มบส. ครั้งที่ ๑๑  ทรัพยากรไทย : โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดการด าเนิน
โครงการและร่วมสนองผลงานต่างๆ ดังนี้  เผยแพร่ผลงานฐานข้อมูลพืชสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
ผลงานวิจัยที่ท าร่วมกับกลุ่มแม่บ้านอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์งานด้านทรัพยากร เป็นต้น 

๔) เป้าหมาย  กิจกรรม  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรไทยมากขึ้น 

๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ท่ี ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม     มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  (หลัก) 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑.๑ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค ์

     (๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ ารองรับ
นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและน้ า 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ ามี
คุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน  



๓ 

 

๔) ตัวชี้วัด  พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

๕) กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางอาหารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
        อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

  ๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวช้ีวัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑  

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑  
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทาง ๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่บริการ และ น าความรู้หรือ
ประสบการณ์  จากการให้ บริการ
วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความ
พร้อม และศักยภาพเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการ โดยการใช้ความรู้ จากการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่บริการและ น าความรู้หรือ
ประสบการณ์  จากการให้บริการ
วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความ
พร้อม และศักยภาพเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการ โดยการใช้ความรู้ จาก
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ตัวชี้วัด จ านวนหมู่บ้ าน  ชุมชน โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 

๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  สกอ .  (ต้องระบุ  ซึ่งสามารถระบุ ได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้  และโปรดเลือก                    

ตัวบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  



๔ 

 

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................... ..... 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................... ..... 
 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่  ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

                 ๒.๒.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวบ่งชี้จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  กดเลือกเพ่ือ 
Download คู่มือฯ) 
.................................................................................... ....................................................................... .................. 

๒.๒.๒.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และ
โปรดเลือกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 
............................................................................................................................. ................................................. 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

_________________________________ 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึง
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปจัจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา – พฤษศาสตร์พื้นบ้าน เภสัชกรรมไทย ๑ เภสัชกรรมไทย ๒ และ เภสัชกรรมไทย ๓ ฯลฯ     



๕ 

 

ระบุวิธีการบูรณาการ - กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ การอบรมเชิงปฎิบัติ
ประสบการณ ์ 

   โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
ระบุวิธีการบูรณาการ – ฝึกให้นักศึกษาบูรณาการเรียนในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ๑ ๒ และ 

๓ และฝึกวิธีการใช้สมุนไพรตามแบบแผนไทย ชล  
 อ่ืน ๆ 

.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ................................................................... ...................... 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้

ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
หนองระเวียง  จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกับ
ปราชญ์ เยาวชนในอ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแบบมีชีวิต
ตลอดโครงการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการให้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เผยแพร่ผลงานฐานข้อมูลพืชสวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ผลงานวิจัยน้ าสมุนไพรพื้นถิ่นอู่ทองที่ท าร่วมกับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๒ ต าบลท้าวอู่ทอง 
อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่
ผลงานหนังสือเห็ด และภาพวาดสีน้ าพืชสมุนไพรในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมอาหารจากกระวานของชุมชนในอ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี และขนมพ้ืนถิ่น อาทิ ขนม
ไข่ปลา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเรียนเชิญทุกท่าเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์การ์ตูน ๒ มิติ ในการ
อนุรักษ์งานด้านทรัพยากร รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดการด าเนินโครงการ 
   ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดีและอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การร่วมสนองงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.มบส. ครั้งที่ 
๑๑  ทรัพยากรไทย : ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเพ่ือเข้าร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 
 
  ๒.๘ วัตถุประสงค์ 

 ๒.๘.๑  เพ่ือร่วมแสดงนิทรรศการที่เป็นผลงานที่ด าเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ 
อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ.มบส.ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

  ๒.๘.๒  เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน  จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างเหมาะสม  ด้วยการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัย
ด้วยการบูรณาการณ์งานวิจัยของคณาจารย์  และน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับมาประมวลผลเพ่ือให้
สามารถใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานในครั้งต่อไปได ้

 ๒.๘.๓  เพ่ือสืบทอด  ถ่ายทอด  และพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ด้วยการร่วมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสมุนไพรที่เป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพของคนมีการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
และเกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ 
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   ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  ๕๐๐    คน    ประชาชนทั่วไปที่สนใจ                                          

    บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๖๐  คน นักศึกษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย
มหาบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

  ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์หรือหัวข้อ
ในสื่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

              ๒.๑๑.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ 
   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  ๒.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 

   งบประมาณ ๒๕๖๕ 

              ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       ๑.๒ ประชุมศึกษาข้อมูลและวางแผนด าเนินโครงการ 
       ๒. ด าเนินการตามแผน 

๒.๑   ประสานงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ และ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
  ๒.๒   จัดนิทรรศการและ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ ทรัพยากรไทย :  
  ๓. ติดตามผล 
  ๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔. สรุปผลและเสนอแนวทางปรับปรุง 
  ๔.๑ จัดท ารายงานผลโครงการอบรม 
  ๔.๒ ปรับปรุงแผนด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 
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              - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน        
๑ แผ่น น าส่งกองนโยบายและแผน  
                             

              ๒.๑๑.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

 ระยะเวลา 

ไตรมาส ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑.วางแผน             
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

-ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เนิ น
โครงการ  

            

๒. ด าเนินการตามแผน             

๒.๑ ประสานงานเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ และ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 

            

๒.๒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และร่วมสนองงานการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.มบส. ครั้งที่ 
๑๑  ทรัพยากรไทย : โดยการจัดอบรม
เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารต ล อด ก ารด า เนิ น
โครงการและร่วมสนองผลงานต่างๆ 

            

 
 

            

 
      
 
 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๓. ติดตามผล 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๓. ติดตามผล 

 
            

๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

            

๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล             

๔. สรุปผลและเสนอแนวทาง
ปรับปรุง 

            

๔.๑ จัดท ารายงานผลโครงการอบรม             

๔.๒ ปรับปรุงแผนด าเนินงานโครงการ
ในครั้งต่อไป 

            

 
 

๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการพร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน ๑ แผ่น 
น าส่งกองนโยบายและแผน  
  
  ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้นจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยแบ่ง
งบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน           ๕๐๐,๐๐๐             บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี) ............................................  บาท 

 
รายจ่าย  

รายการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
  - ค่าวิทยากร ๔ คนๆละ ๔๐ ชั่วโมงๆ ละ ๕๐๐ บาท 
 
 
 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
 
 



๙ 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าใช้สอย     
- ค่าเช่ารถบัส (ไป-กลับ) ๔ วัน จ านวน ๒ คัน คันละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
    
  - ค่าเช่ารถตู้ จ านวน ๑ คัน ๑๐ วันๆละ ๓,๕๐๐ บาท    
  - เบี้ยเลี้ยง ๑๒ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๑๐ วัน 
  - ค่าท่ีพัก ๑๒ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท จ านวน ๙ วัน 
ค่าวัสดุ 
  - วัสดุส านักงาน วัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ               
  - เอกสารประกอบการอบรม และ เอกสารเผยแพร่ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐ 
๒๘,๘๐๐ 
๘๑,๐๐๐ 

 
๑๓๙,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ       ๕๐๐,๐๐๐ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รวม ไตรมาสที่ 
๑/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

๑ . จัดโครงการร่วมสนองงานการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.มบส. ทรัพยากรไทย : โดย
การอบรมและร่วมสนองผลงานต่างๆ 
ดังนี้ 

      
๕๐๐,๐๐๐ 

         
๕๐๐,๐๐๐ 

๒.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ)  
 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

          ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างเสริม
ความรู้และทักษะจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

       หน่วยงานได้แสดงผลงานเพ่ือร่วมสนองในโครงการพระราชด าริฯ ในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ตระหนักในคุณค่า มีจิตส านึกในการหวงแหน และอนุรักษ์
ทรัพยากร 

 
 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

 ๑. ผลผลิต (Output)  
               ๑.๑ ได้ผลงาน อพ.สธ.มบส. รว่มสนองงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  



๑๐ 

 

    ๑.๒  ผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย 
 

 ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome)  
   ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหรือประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยมากข้ึน 
 
 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน

และภายนอก) 
๓.๑ ชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากข้ึน 
๓.๒ ประชาชนเกิดความตื่นตัว และให้ความส าคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยมากขึ้น 

 

 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
              เชิงปริมาณ 
                       ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย 
         เชิงคุณภาพ 
                              ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ รับความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย 
 

 ๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
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เป้าหมาย
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เป้าหมาย

2567
เป้าหมาย

2568
เป้าหมาย

2569
เป้าหมาย

F1A2
๑.ความหลากหลายและการ

ใช้ประโยชน์จากพืชถิ่น

เดียวที่พบในพื้นที่อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๑.๑ ความหลากหลายของ

แบคทีเรียเอนโดไฟต์ในพืช

ถิ่นเดียวในพื้นที่อ าเภออู่ทอง

 จังหวัดสุพรรณบุรี           

        

 ๑.๒     ความหลากหลาย

ของยีสต์ในพืชถิ่นเดียวที่พบ

ในพื้นที่อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา/อ าเภออู่

ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

150,000
๑. ความ

หลากหลาย

ของแบคทีเรีย

เอนโดไฟต์ใน

พืชถิ่นเดียวใน

พื้นที่อ าเภออู่

ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี

๒.น าข้อมูลสู่

ฐานข้อมูล 

มรภ.บ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

150,000
๑.ความ

หลากหลายของ

ยีสต์ในพืชถิ่น

เดียวที่พบรี ใน

เขตพื้นที่อ าเภออู่

ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี

๒.น าข้อมูลสู่

ฐานข้อมูล มรภ.

บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

ด าเนินงาน

ร่วมกับผู้น า

ชุมชน/

กรรมการป่า

ชุมชนบ้านศรี

สรรเพชญ์ บ้าน

เขาพระ บ้าน

เนินสมบัติ 

บ้านจร้าใหม่ 

และบ้านทุ่งดิน

ด า

รวม 1 โครงการ
รวมงบประมาณ

150,000
150,000

หมายเหตุ

(ร่าง) กรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตลุาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (BSRU)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)



2565
เป้าหมาย

2566
เป้าหมาย

2567
เป้าหมาย

2568
เป้าหมาย

2569
เป้าหมาย

หมายเหตุ
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F2A4
๑.ความหลากหลายและการ

ใช้ประโยชน์จากพืชถิ่น

เดียวที่พบในพื้นที่อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.๓ ลักษณะทางพันธุกรรม

ของพืชถิ่นเดียว

๑.๔ ภูมินิเวศและการเจริญ

ของพืชถิ่นเดียวที่พบใน

พื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี            ๑.๕ 

ประสิทธิภาพของสารสกัด

จากพืชถิ่นเดียวต่อการ

ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค

สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา/อ าเภออู่

ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี

200,000
๑.ศึกษา

ลักษณะทาง

พันธุกรรมของ

พืชถิ่นเดียวที่

พบในพื้นที่

อ าเภออู่ทอง 

จังหวัด

สุพรรณบุรี ได้

องค์ความรู้

ด้านพันธุกรรม

ของพืชถิ่นเดียว

๒.น าข้อมูลสู่

ฐานข้อมูล 

มรภ.บ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

150,000
๑.ศึกษาภูมิ

นิเวศและการ

เจริญของพืชถิ่น

เดียวที่พบใน

พื้นที่อ าเภออู่

ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ได้

องค์ความรู้

ด้านการเจริญ

ที่จะน าไปสู่

การพัฒนาเป็น

พืชเศรษฐกิจ

ต่อไป

๒.น าข้อมูลสู่

ฐานข้อมูล 

มรภ.บ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

150,000
๑. ศึกษา

ประสิทธิภาพ

ของสารสกัด

จากพืชถิ่น

เดียวต่อการ

ยับยั้งจุลินทรีย์

ก่อโรค ได้องค์

ความรู้ด้านการ

ใช้ประโยชน์

จากพืชถิ่นเดียว

๒.น าข้อมูลสู่

ฐานข้อมูล 

มรภ.บ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

ด าเนินงาน

ร่วมกับผู้น า

ชุมชน/

กรรมการป่า

ชุมชนบ้านศรี

สรรเพชญ์ บ้าน

เขาพระ บ้าน

เนินสมบัติ 

บ้านจร้าใหม่ 

และบ้านทุ่งดิน

ด า

รวม 1 โครงการ
รวมงบประมาณ

200,000
150,000

150,000



2565
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2567
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2568
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2569
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หมายเหตุ
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A7
๑.พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย

 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร

500,000
เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการ

เรียนรู้ด้าน

เภสัชกรรมไทยสู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

500,000
เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการ

เรียนรู้ด้าน

เภสัชกรรมไทยสู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

500,000
เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการ

เรียนรู้ด้าน

เภสัชกรรมไทยสู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

500,000
เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการ

เรียนรู้ด้าน

เภสัชกรรมไทยสู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

500,000
เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการ

เรียนรู้ด้านเภสัช

กรรมไทยสู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

รวม 1 โครงการ
รวมงบประมาณ

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
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หมายเหตุ
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๑. จัดท าเว็บไซด์

ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน และจัดท า

ฐานข้อมูลทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ร่วมสนองโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส านักคอมพิวเตอร์
100,000

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ. และ

จัดท า

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร

กายภาพ 

ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

100,000
เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ. และ

จัดท า

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร

กายภาพ 

ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

100,000
เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ. และ

จัดท า

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร

กายภาพ 

ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

100,000
เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ. และ

จัดท า

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร

กายภาพ 

ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

100,000
เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ. และจัดท า

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา 

ร่วมสนองโดย

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
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หมายเหตุ
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๒. ค่ายอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีที่

 ๗: ส ารวจ รวบรวม

ทรัพยากรสารสนเทศ

ท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาา

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

358,030
เพื่อส ารวจ 

รวบรวม

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาาา 

แขวงตลาดพลู 

เขตธนบุรี และ

แขวงบางล าพู

ล่าง แขวง

คลองต้นไทร 

เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ

500,000
เพื่อส ารวจ 

รวบรวม

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาาา 

กรุงเทพฯ

500,000
เพื่อส ารวจ 

รวบรวม

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาาา 

กรุงเทพฯ

500,000
เพื่อส ารวจ 

รวบรวม

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาาา 

กรุงเทพฯ

500,000
เพื่อส ารวจ 

รวบรวม

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาาา 

กรุงเทพฯ

F3A8
๓. เครือข่ายนักกิจกรรมกับ

การเรียน รู้ รักษ์ ปกปัก

ทรัพยากร

ส านักกิจการ

นักศึกษา

101,600
เพื่อสร้าง

จิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรต่างๆ

 เพื่อสนอง

พระราชด าริ

ตามแผนแม่บท

 อพ.สธ.ให้กับ

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

150,000
เพื่อสร้าง

จิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรต่างๆ

 เพื่อสนอง

พระราชด าริ

ตามแผนแม่บท

 อพ.สธ.ให้กับ

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

150,000
เพื่อสร้าง

จิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรต่างๆ

 เพื่อสนอง

พระราชด าริ

ตามแผนแม่บท

 อพ.สธ.ให้กับ

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

150,000
เพื่อสร้าง

จิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรต่างๆ

 เพื่อสนอง

พระราชด าริ

ตามแผนแม่บท

 อพ.สธ.ให้กับ

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

150,000
เพื่อสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรต่างๆ 

เพื่อสนอง

พระราชด าริตาม

แผนแม่บท 

อพ.สธ.ให้กับ

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ
พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๔. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ค่ายความ

หลากหลายทางทรัพยากร

สมุนไพร พัฒนาชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/ สวนสิรีรุกข

ชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 จังหวัดนครปฐม 

อ าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ศูนย์วิจัย

พืชไร่จังหวัด

สุพรรณบุรี และ

กองการเกษตร

และสหกรณ์ 

ส านักงานทหาร

พัฒนา หน่วย

บัญชาการทหาร

พัฒนา จังหวัด

กาญจนบุรี

258,000
เพื่อให้นักศึกษา

 และผู้ร่วม

โครงการมี

จิตส านึก และ

เข้าใจถึง

ความส าคัญ

และประโยชน์

ในการศึกษา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม

ชาติ รู้จักหวง

แหน น าไปใช้

ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน และ

สามารถน า

ความรู้ไป

ประกอบการ

พิจารณาตัวยา

ตามกรรมวิธี

ทางการแพทย์

แผนไทยได้

258,000
เพื่อให้นักศึกษา

 และผู้ร่วม

โครงการมี

จิตส านึก และ

เข้าใจถึง

ความส าคัญ

และประโยชน์

ในการศึกษา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม

ชาติ รู้จักหวง

แหน น าไปใช้

ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน และ

สามารถน า

ความรู้ไป

ประกอบการ

พิจารณาตัวยา

ตามกรรมวิธี

ทางการแพทย์

แผนไทยได้

258,000
เพื่อให้นักศึกษา

 และผู้ร่วม

โครงการมี

จิตส านึก และ

เข้าใจถึง

ความส าคัญ

และประโยชน์

ในการศึกษา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม

ชาติ รู้จักหวง

แหน น าไปใช้

ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน และ

สามารถน า

ความรู้ไป

ประกอบการ

พิจารณาตัวยา

ตามกรรมวิธี

ทางการแพทย์

แผนไทยได้

258,000
เพื่อให้นักศึกษา

 และผู้ร่วม

โครงการมี

จิตส านึก และ

เข้าใจถึง

ความส าคัญ

และประโยชน์

ในการศึกษา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม

ชาติ รู้จักหวง

แหน น าไปใช้

ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน และ

สามารถน า

ความรู้ไป

ประกอบการ

พิจารณาตัวยา

ตามกรรมวิธี

ทางการแพทย์

แผนไทยได้

258,000
เพื่อให้นักศึกษา 

และผู้ร่วม

โครงการมี

จิตส านึก และ

เข้าใจถึง

ความส าคัญและ

ประโยชน์ใน

การศึกษาและ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ติ รู้จักหวงแหน 

น าไปใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน และ

สามารถน าความรู้

ไปประกอบการ

พิจารณาตัวยา

ตามกรรมวิธี

ทางการแพทย์

แผนไทยได้
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เป้าหมาย

2566
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2567
เป้าหมาย

2568
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หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ
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การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๕. ชมรมพัฒนานิสิตสร้าง

จิตสาธารณะเพื่อการบริการ

วิชาการ และศึกษารวบรวม

ข้อมูลงานวิจัยและพันธุ์พืช

ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19

สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย

250,000
เพื่อให้สมาชิก

ชมรมจัด

แสดงผล

การศึกษาทา 

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ผอง

ไทยทั่วแหล่ง

หล้า สืบสาน 

รักษา ต่อยอด 

สร้างสุขปวง

ประชา และ

ศึกษารวบรวม

ข้อมูลงานวิจัย

และพันธุ์พืช

ต้านอนุมูล

อิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน

250,000
เพื่อให้สมาชิก

ชมรมจัด

แสดงผล

การศึกษาทา 

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ผอง

ไทยทั่วแหล่ง

หล้า สืบสาน 

รักษา ต่อยอด 

สร้างสุขปวง

ประชา และ

ศึกษารวบรวม

ข้อมูลงานวิจัย

และพันธุ์พืช

ต้านอนุมูล

อิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน

250,000
เพื่อให้สมาชิก

ชมรมจัด

แสดงผล

การศึกษาทา 

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ผอง

ไทยทั่วแหล่ง

หล้า สืบสาน 

รักษา ต่อยอด 

สร้างสุขปวง

ประชา และ

ศึกษารวบรวม

ข้อมูลงานวิจัย

และพันธุ์พืช

ต้านอนุมูล

อิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน

250,000
เพื่อให้สมาชิก

ชมรมจัด

แสดงผล

การศึกษาทา 

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ผอง

ไทยทั่วแหล่ง

หล้า สืบสาน 

รักษา ต่อยอด 

สร้างสุขปวง

ประชา และ

ศึกษารวบรวม

ข้อมูลงานวิจัย

และพันธุ์พืช

ต้านอนุมูล

อิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน

250,000
เพื่อให้สมาชิก

ชมรมจัดแสดงผล

การศึกษาทา 

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สู่ผองไทยทั่ว

แหล่งหล้า สืบสาน

 รักษา ต่อยอด 

สร้างสุขปวง

ประชา และศึกษา

รวบรวมข้อมูล

งานวิจัยและพันธุ์

พืชต้านอนุมูล

อิสระ เพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน



2565
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2566
เป้าหมาย

2567
เป้าหมาย
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การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๖. โครงการประชุม

คณะท างาน โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.)

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ

100,000
เพื่อประชุม 

คณะท างาน 

โครงการ

อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.) 

และศึกษาดู

งานหน่วยงาน

สนอง

พระราชด าริฯ 

อพ.สธ.

100,000
เพื่อประชุม 

คณะท างาน 

โครงการ

อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.) 

และศึกษาดู

งานหน่วยงาน

สนอง

พระราชด าริฯ 

อพ.สธ.

100,000
เพื่อประชุม 

คณะท างาน 

โครงการ

อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.) 

และศึกษาดู

งานหน่วยงาน

สนอง

พระราชด าริฯ 

อพ.สธ.

100,000
เพื่อประชุม 

คณะท างาน 

โครงการ

อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.) 

และศึกษาดู

งานหน่วยงาน

สนอง

พระราชด าริฯ 

อพ.สธ.

100,000
เพื่อประชุม 

คณะท างาน 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

(อพ.สธ.มบส.) 

และศึกษาดูงาน

หน่วยงานสนอง

พระราชด าริฯ 

อพ.สธ.
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การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

F3A8
๗. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและร่วมสนอง

งานการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ.มบส. 

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/หน่วยงานที่

เป็นเจ้าภาพ

ร่วมจัดงานกับ

อพ.สธ.

500,000
เพื่อจัดท า

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

และร่วมสนอง

งานการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

อพ.สธ.มบส. 

หน่วยงานที่

เป็นเจ้าภาพ

ร่วมจัดงานกับ

อพ.สธ.

500,000
เพื่อจัดเตรียม

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

และร่วมสนอง

งานการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

อพ.สธ.มบส.

500,000
เพื่อจัดท า

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

และร่วมสนอง

งานการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

อพ.สธ.มบส. 

หน่วยงานที่

เป็นเจ้าภาพ

ร่วมจัดงานกับ

อพ.สธ.

500,000
เพื่อจัดเตรียม

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

และร่วมสนอง

งานการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

อพ.สธ.มบส.

500,000
เพื่อจัดท า

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการและ

ร่วมสนองงานการ

ประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

อพ.สธ.มบส. 

หน่วยงานที่

เป็นเจ้าภาพ

ร่วมจัดงานกับ

อพ.สธ.

F3A8
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน สถานประกอบการ 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะวิทยาการ

จัดการ/จังหวัด

สุพรรณบุรี

500,000
การพัฒนา

ศักยภาพชุมชน

 สถาน

ประกอบการ 

ในจังหวัด

สุพรรณบุรี

600,000
การพัฒนา

ศักยภาพชุมชน

 สถาน

ประกอบการ 

ในจังหวัด

สุพรรณบุรี

700,000
การพัฒนา

ศักยภาพชุมชน

 สถาน

ประกอบการ 

ในจังหวัด

สุพรรณบุรี

800,000
การพัฒนา

ศักยภาพชุมชน

 สถาน

ประกอบการ 

ในจังหวัด

สุพรรณบุรี

900,000
การพัฒนา

ศักยภาพชุมชน 

สถานประกอบการ

 ในจังหวัด

สุพรรณบุรี
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F3A8
๙. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การบูรณาการ

และการพัฒนางานด้าน

เภสัชกรรมไทย  และ

การแพทย์พื้นบ้านที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ

500,000
เพื่อพัฒนา

ความรู้และ

ทักษะการบูร

ณาการและ

การพัฒนางาน

ด้านเภสัชกรรม

ไทย และ

การแพทย์

พื้นบ้านที่มี

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ให้กับ

คณาจารย์ 

บุคลากรทาง

การแพทย์แผน

ไทย นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป

500,000
เพื่อพัฒนา

ความรู้และ

ทักษะการบูร

ณาการและ

การพัฒนางาน

ด้านเภสัชกรรม

ไทย และ

การแพทย์

พื้นบ้านที่มี

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ให้กับ

คณาจารย์ 

บุคลากรทาง

การแพทย์แผน

ไทย นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป

500,000
เพื่อพัฒนา

ความรู้และ

ทักษะการบูร

ณาการและ

การพัฒนางาน

ด้านเภสัชกรรม

ไทย และ

การแพทย์

พื้นบ้านที่มี

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ให้กับ

คณาจารย์ 

บุคลากรทาง

การแพทย์แผน

ไทย นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป

500,000
เพื่อพัฒนา

ความรู้และ

ทักษะการบูร

ณาการและ

การพัฒนางาน

ด้านเภสัชกรรม

ไทย และ

การแพทย์

พื้นบ้านที่มี

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ให้กับ

คณาจารย์ 

บุคลากรทาง

การแพทย์แผน

ไทย นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป

500,000
เพื่อพัฒนาความรู้

และทักษะการบูร

ณาการและการ

พัฒนางานด้าน

เภสัชกรรมไทย 

และการแพทย์

พื้นบ้านที่มีความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ ให้กับ

คณาจารย์ 

บุคลากรทาง

การแพทย์แผน

ไทย นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป
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F3A8
๑๐. โครงการศึกษาวิจัย

และถ่ายทอดผลงานวิจัยผล

การต้านอนุมูลอิสระและ

เพิ่มภูมิต้านทาน การพัฒนา

รูปแบบการจัดการภูมิ

ปัญญาการใช้สมุนไพรใน

อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี และการเพิ่มขีด

ความสามารถให้กับ

ประชาชนอู่ทองในการปลูก

พืชและสมุนไพรแบบเกษตร

ผสมผสานปลอดภัย 

ขยายพันธุ์ ผัก สมุนไพร

ท้องถิ่น โดยวิถีชีวภาพและ

ศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมสู้

สาขาวิชาเภสัช

กรรมไทย  บัณฑิต

วิทยาลัย/หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ

650,000
เพื่อส่งเสริมให้

สโมสรนิสิต 

และคณาจารย์

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยาใช้

ศาสตร์ด้าน

เภสัชกรรมไทย

และศาสตร์

อื่นๆ ที่

เหมาะสม เป็น

ที่พึ่งของชุมชน

650,000
เพื่อส่งเสริมให้

สโมสรนิสิต 

และคณาจารย์

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยาใช้

ศาสตร์ด้าน

เภสัชกรรมไทย

และศาสตร์

อื่นๆ ที่

เหมาะสม เป็น

ที่พึ่งของชุมชน

650,000
เพื่อส่งเสริมให้

สโมสรนิสิต 

และคณาจารย์

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยาใช้

ศาสตร์ด้าน

เภสัชกรรมไทย

และศาสตร์

อื่นๆ ที่

เหมาะสม เป็น

ที่พึ่งของชุมชน

650,000
เพื่อส่งเสริมให้

สโมสรนิสิต 

และคณาจารย์

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยาใช้

ศาสตร์ด้าน

เภสัชกรรมไทย

และศาสตร์

อื่นๆ ที่

เหมาะสม เป็น

ที่พึ่งของชุมชน

650,000
เพื่อส่งเสริมให้

สโมสรนิสิต และ

คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาใช้

ศาสตร์ด้านเภสัช

กรรมไทยและ

ศาสตร์อื่นๆ ที่

เหมาะสม เป็นที่

พึ่งของชุมชน
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F3A8
๑๑. โครงการสนับสนุน

โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริอพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน / 

งานครุศาสตร์ผสานความ

ร่วมมือกับโรงเรียนแกนน า 

เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในจังหวัดสมุทรสาคร

คณะครุศาสตร์ /

หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ

400,000
เพื่อสนับสนุน

โรงเรียนสมัคร

เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ

อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษ

ศาสตร์โรงเรียน

 / งานครุ

ศาสตร์ผสาน

ความร่วมมือ

กับโรงเรียน

แกนน า เพื่อ

ส่งเสริมการ

จัดตั้งงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียนใน

จังหวัด

สมุทรสาคร

500,000
เพื่อสนับสนุน

โรงเรียนสมัคร

เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ

อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษ

ศาสตร์โรงเรียน

 / งานครุ

ศาสตร์ผสาน

ความร่วมมือ

กับโรงเรียน

แกนน า เพื่อ

ส่งเสริมการ

จัดตั้งงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

500,000
เพื่อสนับสนุน

โรงเรียนสมัคร

เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ

อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษ

ศาสตร์โรงเรียน

 / งานครุ

ศาสตร์ผสาน

ความร่วมมือ

กับโรงเรียน

แกนน า เพื่อ

ส่งเสริมการ

จัดตั้งงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

500,000
เพื่อสนับสนุน

โรงเรียนสมัคร

เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ

อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษ

ศาสตร์โรงเรียน

 / งานครุ

ศาสตร์ผสาน

ความร่วมมือ

กับโรงเรียน

แกนน า เพื่อ

ส่งเสริมการ

จัดตั้งงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

500,000
เพื่อสนับสนุน

โรงเรียนสมัครเข้า

ร่วมสนอง

พระราชด าริ

อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤษศาสตร์

โรงเรียน / งานครุ

ศาสตร์ผสานความ

ร่วมมือกับ

โรงเรียนแกนน า 

เพื่อส่งเสริมการ

จัดตั้งงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน
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F3A8
๑๒. โครงการจัดท าและ

บริการวิชาการสวนสมุนไพร

เฉลิมพระเกียรติ  สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ เช่น 

พัฒนาที่ดิน และ

กรมทรัพยากรน้ า

บาดาล หรือ

หน่วยงานรัฐ และ

เอกชน

980,000
เพื่อบริการ

วิชาการสวน

สมุนไพรเฉลิม

พระเกียรติ  

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

980,000
เพื่อบริการ

วิชาการสวน

สมุนไพรเฉลิม

พระเกียรติ  

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

980,000
เพื่อบริการ

วิชาการสวน

สมุนไพรเฉลิม

พระเกียรติ  

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

980,000
เพื่อบริการ

วิชาการสวน

สมุนไพรเฉลิม

พระเกียรติ  

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้าน

สมเด็จ

เจ้าพระยา

980,000
เพื่อบริการ

วิชาการสวน

สมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ  สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
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F3A8
๑๓. โครงการความเป็นเลิศ 

 เรื่อง การพัฒนาสห

วิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพไทย

สาขาวิชา

การแพทย์แผน

ไทย/หน่วยงา

ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ

โครงการ

อพ.สธ หรือ

หน่วยงานรัฐ และ

เอกชน

150,000
 เพื่อให้

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจในการ

พัฒนาสห

วิทยาการทาง

เภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพ

ไทย ความรู้ใน

มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ 

และวิธีการใน

การผลิตยาของ

 (PIC/S GMP) 

ให้เป็น

มาตรฐานสากล

150,000
 เพื่อให้

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจในการ

พัฒนาสห

วิทยาการทาง

เภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพ

ไทย ความรู้ใน

มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ 

และวิธีการใน

การผลิตยาของ

 (PIC/S GMP) 

ให้เป็น

มาตรฐานสากล

150,000
 เพื่อให้

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจในการ

พัฒนาสห

วิทยาการทาง

เภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพ

ไทย ความรู้ใน

มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ 

และวิธีการใน

การผลิตยาของ

 (PIC/S GMP) 

ให้เป็น

มาตรฐานสากล

150,000
 เพื่อให้

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจในการ

พัฒนาสห

วิทยาการทาง

เภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพ

ไทย ความรู้ใน

มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ 

และวิธีการใน

การผลิตยาของ

 (PIC/S GMP) 

ให้เป็น

มาตรฐานสากล

150,000
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้

ความเข้าใจใน

การพัฒนาสห

วิทยาการทาง

เภสัชภัณฑ์ใน

ระบบสุขภาพไทย

 ความรู้ใน

มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ และ

วิธีการในการผลิต

ยาของ (PIC/S 

GMP) ให้เป็น

มาตรฐานสากล

รวม 13 โครงการ
รวมงบประมาณ

4,847,630
5,238,000

5,338,000
5,438,000

5,538,000

รวม 4 กิจกรรม จ านวน 

16 โครงการ

รวมทั้งหมด
5,497,630

5,938,000
5,988,000

6,088,000
6,188,000

หมายเหตุ

 :

F: Fram
e (กรอบการด าเนินงาน)

A: Activity (กิจกรรม)
สัญ

ลักษณ
์

F1  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรA1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร
F1A1

ค าอธบิายสัญลักษณ์ที่จะใส่ในช่อง กิจกรรมที่
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A2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
F1A2

A3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
F1A3

F2  กรอบการใช้ประโยชน์
A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

F2A4

A5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
F2A5

A6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
F2A6

F3  กรอบการสร้างจิตส านึก
A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

F3A7

A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
F3A8



๑ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
รหัส  

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สถานประกอบการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            

(๑) เป้าหมาย ที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล                                                               ล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว                 ว 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ 
และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เยาวชนคนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 
โครงการผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นี้เป็นงานขยายความรู้
ความเข้าใจการสร้างคุณภาพชีวิตผ่านข้อมูลความรู้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของ
เยาวชนคนเมือง ที่มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ มี
ค่อนข้างสูงและท าให้เยาวชนมีความเข้าใจในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) 

 ๑)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น     อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต           ม                             

  (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             าน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากร 

ท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์คุ้มครอง ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในน 



๒ 
 

 ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตสื่อเพ่ือการอนุรักษ์คุ้มครอง ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมและบริการการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

 แนวทางการพัฒนา ผลิตสื่อแอพลิเคชั่นฐานข้อมูล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 เพ่ือความสร้างรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                               น  

  เป้าหมายของแผนย่อย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ    
 บริการเพ่ิมขึ้น                                                                            

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เยาวชนคนรุ่นต่อไปได้ใช้  
 แอพลิเคชั่นฐานข้อมูล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างยั่งยืน โครงการผลิตสื่อ  
 เว็บแอพลิเคชั่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นี้เป็นงานขยายความรู้ความเข้าใจ  
 การสร้างคุณภาพชีวิตผ่านข้อมูลความรู้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชน 
 คนเมือง ที่มแีนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ มี 
 ค่อนข้างสูงและท าให้เยาวชนมีความเข้าใจในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                           
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหรข่องค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 
 ๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพ่ือสร้างอาชีพให้กับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือสร้างอาชีพให้กับชุมชน 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

   ๔. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
   ๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหลักสอง 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
   ๖. ผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
๒เวกด     เป็นธรรม                                                                          ม 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ                                 ๖ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่    ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน        น 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ 

  การบริโภคท่ียั่งยืน                                                                                  น 

 (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๒นุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 อย่างยั่งยืน                                                                                         น 

 ๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 



๓ 
 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม                                                                                              ม 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ ๓.๗.๑๙ การรักษาความ    ม 

มั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     ม 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น 

รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน                                                            น  

๔) ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ม 

เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล                                                              ล  

๕) กลยุทธ์ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนน 

ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง   ง 

ประชารัฐ                                                                                                ล 

 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   

 ๒.๒ ความสอดคล้อง  

             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวช้ีวัด   
 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ ๑. การรบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. การรบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๓. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตาม

แนวพระราชด าริเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชด าริเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการ
แนวพระราชด าริ ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการ
แนวพระราชด าริ ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 



๔ 
 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ  ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

  ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  สกอ. (ต้องระบุ  ซึ่ งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้และโปรดเลือก                    

ตั วบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๗  กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ) 

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ ๓  นักศึกษา                                                                                  า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา                                                 า 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต                                                                           ต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี                                                   ; 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต                                                                           ต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี                                                   ง 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑ 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒ 

๒.๔  ลักษณะโครงการ 
  โครงการใหม่ 

   โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓ 

๒.๕  ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

 ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา - การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ๑, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร, 

โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์, การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์, กราฟิกส าหรับงานนิเทศศาสตร์ ฯลฯ     
ระบุวิธีการบูรณาการ - กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ การอบรมเชิงปฎิบัติ

ประสบการณ์การท างานด้านการเขียนบทโทรทัศน์ และผลิตผลงานการ์ตูน ๒ มิติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผลิตสื่อการ์ตูน ๒ มิต ิ

   โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
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ระบุวิธีการบูรณาการ - ฝึกให้นักศึกษาบูรณาการเรียนในรายวิชาการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
แลพใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และฝึกการท างาน
เป็นทีมโดยการท างานแต่ละข้ันตอน                                                                                    ชล 

๒.๗ หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากส าหรับการพัฒนาประเทศ เพราะถ้าหาก
เศรษฐกิจชุมชน มีความมั่นคง แข็งแรง จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศมีความมั่นคง 
แข็งแรง ตามไปด้วยประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน อย่างเช่นอิตาลีที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว หรือเศรษฐกิจชุมชน และการประกอบการด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถ
ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ จากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม
และขนาดกลางในที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีจนท าให้ประเทศอิตาลีกลายมาเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศที่อาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเมื่อพิจารณาถึง
ปัญหา ข้อจ ากัด และโอกาสในการพัฒนาแล้วการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ จะต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป (ธเนศศรี วิชัยล าพันธ์, ๒๕๕๖)   
การวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนากลุ่มธุรกิจในชุมชนเกิดจากแนวคิด
บูรณาการเชิงระบบที่ต้องขับเคลื่อนไปแบบองค์รวมร่วมกัน ด้วยความรู้ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การ
ปฏิบัติการ การติดตามและการประเมินผล โดยสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ร่วมไปกับ
ชุมชนให้สามารถบรรลุการปฏิบัติภารกิจของแต่ละภาคส่วนไปร่วมกันได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้น าแนวทางบริหารจัดการ การจัดการความรู้บริการวิชาการและวิจัยแก่ท้องถิ่น โดยได้จั ด
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งสืบเนื่องจากแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่หก 
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙- กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นแผนที่ได้จัดท าขึ้นตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากการประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่หก ให้
ความส าคัญการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดสาระที่จะเรียนรู้มองเห็นถึง
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชของประเทศให้ยั่งยืนในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่
ตลอดเวลา  การท ากิจกรรมและปฏิบัติจริง จะท าให้นักศึกษาค้นพบข้อความรู้และวิธีการปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น                                                                      
น  ควรจัดท าวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างอาชีพยั่งยืนให้กับชุมชน ผู้วิจัยจึงจัดท า
ข้อเสนอในการท าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สถานประกอบการ จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาชีพ พร้อมทั้งมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรี  มีรายได้เพ่ิมเช่นกัน และ
ประเทศจะมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชาวบ้านโดยเมื่อ มีผลิต
ผลิตภัณฑ์แล้วต่อด้วยการโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างอาชีพให้ กับชุมชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยได้ส าเร็จ ผู้น าชุมชนและบุคคลในชุมชน
อาจจะมีปัญหาทางด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่ยังไม่รู้ทิศทางของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
และสร้างอาชีพอาชีพให้กับชุมชนแบบยั่งยืน ท าให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งต่อไป อีกทั้งยังการ
สร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่จะท าชุมชนมีชื่อเสียง สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และที่ส าคัญผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ใน
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือการตั้งราคาขายที่เหมาะสม และ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชน สถานประกอบการ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  “การบูรณาการและสร้าง
อาชีพให้กับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี” กรณีศึกษาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ไปพร้อมๆ กันจึงจะสามารถให้
ชุมชนมีรายได้ และมีคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนมีความมั่งคงยั่งยืน 

   ๒.๘  วัตถุประสงค์ 
๒.๘.๑ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.๘.๒ เพ่ือการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือสร้างอาชีพให้กับชุมชน 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.๘.๓ เพ่ือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
๒.๘.๔ เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
๒.๘.๕ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษาชุมชน จังหวัด

สุพรรณบุรี 
๒.๘.๖ เพ่ือผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                                                         ร 

   ๒.๙  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ(สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน คนวิ 

 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน ๗๐ คน นักศึกษาคณะวิทยการจัดการ 
     ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๒.๑๐ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาการพัฒนาสร้างสรรค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒.๑๑วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

              ๒.๑๑.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหน่วยงานใน
โครงการอพ.สธ 

  ๒.๑๑.๒ วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔  

  ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน 



๗ 
 

 

           ๑๐.๑ ขั้นที่ ๑  
  ๑๐.๑.๑. ศึกษาข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๑.๒. ประชุมคณะท างานวิจัยเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ของการท าวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และค้นหาปัญหาของชุมชน 
  ๑๐.๑.๓. ลงพื้นที่ ๓ ครั้ง  
   ๑๐.๑.๓.๑ ครั้งที่ ๑ สัมภาษณ์ประธานกลุ่มชุมชนจระเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
   ๑๐.๑.๓.๒ ครั้งที่ ๒ สัมภาษณ์ผู้ผลิต ๒๒ คนโดยแยกเป็นสัมภาษณ์รายบุคคล 
   ๑๐.๑.๓.๓ ครั้งที่ ๓ สัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
  ๑๐.๑.๔. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 
  ๑๐.๑.๕. ประชุมคณะท างานวิจัยเพ่ือก าหนดหัวข้อ/ชื่อเรื่องวิจัยเชิงบูรณาการ 
 ๑๐.๒ ขั้นที่ ๒  
  ๑๐.๒.๑ (โครงร่าง) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
  ๑๐.๒.๒ เสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  ๑๐.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับแก้ไข 
  ๑๐.๒.๔ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข (โครงร่าง)การวิจัย 
  ๑๐.๒.๕  ประชุมคณะท างานวิจัยเพ่ือเขียนโครงการวิจัยฉบับเต็มเพ่ือเสนอ พิจารณา อนุมัติ
โครงการฯ 

 

 ๑๐.๓ ขั้นที่ ๓ 
  ๑๐.๓.๑ เสนอ  
  ๑๐.๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณา 
  ๑๐.๓.๓ ปรับปรุงแก้ไข (โครงการวิจัยฯ) ตามคณะกรรมการ เสนอแนะ 
  ๑๐.๓.๔ ส่งโครงการวิจัยฯ (แก้ไขเรียบแล้ว) 
  ๑๐.๓.๕ โครงการวิจัย ได้รับการอนุมัติปีงบประมาณ ๒๕๖๔  



๘ 
 

๑๐.๔ ขั้นที่ ๔  
  ๑๐.๔.๑ ประชุมคณะท างานวิจัยเพื่อด าเนินการวิจัยตามแผนงานโครงการย่อย 
  ๑๐.๔.๒ (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือสร้างอาชีพให้กับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑๐.๔.๓ (๒) เพ่ือการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑๐.๔.๔ (๓) สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
  ๑๐.๔.๕ (๔) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
  ๑๐.๔.๖ (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชน จังหวัด
สุพรรณบุรี 
  ๑๐.๔.๖ (๖) ผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ๑๐.๕ ขั้นที่ ๕  
  ๑๐.๕.๑ ได้ผลงานวิจัย ๕ เรื่องย่อย  
  ๑๐.๕.๒ ส่งมอบงานวิจัยให้กับชุมชน 
  ๑๐.๕.๓ ประชุมคณะท างานวิจัยเพื่อเขียนรายงานวิจัยและส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
  ๑๐.๕.๔ ปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัย 
  ๑๐.๕.๕ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
  ๑๐.๕.๖ ติดตามผล 

 
  ๒.๑๑.๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 พร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ 
เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน ๑ แผ่น น าส่งกองนโยบายและแผน             

๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 
 

ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 
๒๕๖๔ งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างจัดท าแบบทดสอบผลิตภัณฑ์และแบบสอบถาม

การยอมรับของผู้บริโภค 
ค่าจ้างการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้าย              
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสาร                
ค่าจ้างคีย์และวิเคราะห์ข้อมูล   
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 
ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าเช่าที่พัก 
ค่าเดินทางของนักวิจัย  ๖  คน  และค่าประสานงานตลอด
โครงการ   
ค่าจัดฝึกอบรม และค่ากิจกรรมแข่งขันการสื่อสารทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ 

๒๕,๐๐๐  
 

๒๕,๐๐๐  
๓๕,๐๐๐  
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐  
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

๒๐๕,๐๐๐ 
 



๙ 
 

ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 
๑. การโฆษณา 
๒. การส่งเสริมการขาย 
๓. การประชาสัมพันธ์ 
๔. การขายโดยบุคคล 
๕. การตลาดทางตรง 
๖. การตลาดเชิงกิจกรรม 
๗. การสื่อสารแบบปากต่อปาก 

ค่าพาชุมชนออกปฏิบัติการทางตลาดในสถานที่จริง 
 

 รวม  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์โครงการ) 

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษาได้มีโอกาสน าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์และ 

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจโครงการ อพ.สธ  และ โครงการตามแนว
พระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิชาการสื่อสารมวลชนในการผลิตผลงาน 

เพ่ิมข้ึน 

 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 เพ่ือสรางภาพลักษณนิสิตสาขาวิชาการการสื่อสารมวลชน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  

 
 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

 ๑. ผลผลิต (Output) การสร้างอาชีพและสื่อเว็บแอพลิเคชั่น  
 ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) การบูรณาการและสร้างอาชีพให้กับ จังหวัด
สุพรรณบุรี           น            

 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก) สร้างอาชีพให้กับ จังหวัดสุพรรณบุรี  และ แอพลิเคชั่นสามารถขยายความรู้ความเข้าใจการ
สร้างคุณภาพชีวิตผ่านข้อมูลความรู้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนคนเมือง ที่มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
 ๔. ประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจโครงการ อพ.สธ  และ 
โครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างอาชีพความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 ๕. ประสิทธิผลของโครงการ สามารถน าความรู้ด้านการวิจัย การบริหาร ด้านนิเทศศาสตร์มาใช้
พัฒนาสื่อสมัยใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น                                                          ๓ 

๒.๑๕ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 
  ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 

๒.๑๖ ชื่อหน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี) 



๑๐ 
 

 หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย 
  หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัยสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ             (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
           (อาจารย์ ดร ชัยวิชญ์  มว่งหมี)                                        (ผ.ศ.ปรียาภรณ์  สืบสวสัดิ์)           
               ____/________/____                                                ____/________/____ 
 
 
 



๑ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
โครงการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

๒. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   

๓. ความสอดคล้อง  

 ๓.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวช้ีวัด   
 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่  ๓  ส่ ง เสริมและสืบสาน

โครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  ๓  ส่ ง เสริมและสืบสาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

แนวทาง ๑ . ส่ ง เส ริมการจั ดกิ จ กรรม  เพ่ื อ
เผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว
พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พ ระ ราช ด า ริ  ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

๑ . ส่ ง เส ริมการจั ดกิ จ กรรม  เพ่ื อ
เผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว
พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจาก
พ ระ ราช ด า ริ  ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 



๒ 
 
 ๓.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.  (ต้องระบุ ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และโปรดเลือก                    
ตัวบ่ งชี้ จาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   กดเลือก                               
เพ่ือ Download คู่มือฯ)  

 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ ๓  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

๓.๒.๒ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และโปรดเลือกตัวบ่งชี้
จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กดเลือกเพ่ือ Download คู่มือฯ) 

............................................................. .............................................................................................. 
๓.๒.๓ สอดคล้องกับตัวชี้วัด กพร. (ถ้ามี ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้ และโปรดเลือกตัวชี้วัด

จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กดเลือก
เพ่ือ Download คู่มือฯ) 

................................................................................................ ........................................................... 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๓.๓ – ๓.๕ 
๓.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๓.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
   โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๓.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 
___________________________________ 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๓.๓ – ๓.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึง
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 



๓ 
 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปจัจุบัน 

๔. การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน, เภสัชกรรมไทย ๑, เภสัชกรรมไทย ๒ และเภสัชกรรมไทย ๓ 
โครงการบูรณาการกับการวิจัย กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ การอบรมเชิงปฏิบัติ

ประสบการณ์ 
ระบุชื่องานวิจัย ................................................... ..................................................................... 

.......................................................................................................... .................................................................... 
ระบุวิธีการบูรณาการ ........................................................................ ....................................... 

.......................................................................................................... .................................................................... 
 อ่ืน ๆ 

............................................................................................ ...................................................... 
.............................................................. ................................................................................................................ 

๕. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชสมุนไพรและองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ การน าสมุนไพรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันการด าเนินงานด้าน
สมุนไพรยังขาดระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ ขาดกลไกการสนับสนุนการพัฒนา              
ทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร และศักยภาพการผลิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดท าโครงการ 
พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยคณะท างานมีหน้าที่ให้บริการ
วิชาการในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นทั่วประเทศไว้อย่างเป็นระบบ เช่น พันธุ์ไม้แห้ง 
พันธุ์ไม้ดอง เครื่องยาทั้งพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ พร้อมจัดท าฐานข้อมูลไว้สืบค้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเภสัชกรรมไทย 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 ๖.๒ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเภสัชกรรมไทย และข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน เพ่ือบริการวิชาการ               
ในรูปแบบกิจกรรม 
 ๖.๓ เพ่ือรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน.............คน …………โปรดระบุ.......................................… 
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน  ๕๐  คน ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา 
 ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  ..................................................................... ........................................ 

.......................................................................................................... ....................................................................  

๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 



๔ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม

หรือหัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล  และ       
น าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

๙.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๙.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
      ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๙.๓  แผนการด าเนินการ 
  ๑) ประชุมวางแผนงาน 

  ๒) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

                ๒.๑ ท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
                ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

                ๒.๓ ติดต่อประสานงานบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๔) เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

  ๕) ประชุมเตรียมการจัดงาน เพ่ือด าเนินการท าพันธุ์ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ดอง เครื่องยาทั้งพืชวัตถุ               
สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ จัดท าฐานข้อมูลไว้สืบค้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเภสัชกรรมไทย 

  ๖) จัดอบรมบริการวิชาการให้กับผู้ที่สนใจ 

  ๗) รายงานผลการจัดอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาฉบับสมบรูณ์ (เข้าเล่ม) พร้อมสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

๙.๔  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. 
ธ.ค-
ม.ค. 

ก.พ.-
มี.ค. 

เม.ย.-
พ.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

ส.ค.-
ก.ย. 

1. ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น
คณะท างาน 

   
 

   

2. เสนอโครงการ        

3. ด าเนินโครงการ        

4. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส รุ ป
โครงการ 

   
 

   

 



๕ 
 

๙.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
รายงานผลสรุปโครงการ 

๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากงบประมาณ
แผ่นดิน (อพ.สธ.) โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

๑๐.๑ รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน    ๕๐๐,๐๐๐      บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี) ............................................  บาท 

๑๐.๒ รายจ่าย  
งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้นจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน )  โดยแบ่งงบประมาณ
โครงการได้ ดังนี้ 
 

รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน    ........๕๐๐,๐๐๐..................  บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) ............................................  บาท 
 

รายจ่าย  

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย    
- ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น จ้างเหมาล าเลียงสัมภาระ จ้างเหมาเก็บพันธุไม้ ค่าจ้างเหมา
จ าแนกเอกลักษณ์พืชสมุนไพร จ้างเหมาอบ และลดขนาดพืชสมุนไพร จ้างเหมาสกัดสารสกัด
จากพืชสมุนไพร จ้างเหมาทดสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ จ้างเหมาตรวจสอบ
ปริมาณสารฟีนอลิก 
- ค่าเช่ารถ ๑๒ วันๆ ละ ๒,๕๐๐ บาทต่อคัน 
- ค่าเช่าที่พักในการลงพ้ืนที่ ๑๒ วันๆ จ านวน ๒ ห้อง ห้องละ ๕๐๐ บาทต่อวัน 
ค่าวัสดุ 
- วัสดุส านักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุอื่นๆ สารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการการพัฒนางาน
พิพิธภัณฑ์ฯ  
- เอกสารประกอบการอบรม และเอกสารเผยแพร่ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

  ๓๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



๖ 
 
๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
       ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทราบหลักการสัณฐานวิทยา ศึกษาวิธีวิเคราะห์  และจ าแนกชนิด
ของพืช และสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงการจัดกลุ่มสารเคมีของพืชแต่ละชนิดที่จะน ามาใช้ประโยชน์ทาง
ยา 
๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
      ๑. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรมไทย 

๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 
๑. พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 

 

๑๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ  
๑๒.๑  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๒.๒  ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน

และภายนอก) 
ผลกระทบทางบวก  บัณ ฑิ ตส า เร็ จ ไปท างาน ได้ ส ร้ า งความ เชื่ อมั่ น แก่ หน่ วย งานและ 

     สถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
ผลกระทบทางลบ  สาขาวิชาไม่มีผู้เรียนเนื่องจากด าเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
๑๒.๓  ประสิทธิภาพของโครงการ 
    ได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ให้หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑๒.๔  ประสิทธิผลของโครงการ 
         สามารถด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตาม

งบประมาณท่ีได้รับ 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๓.๑ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  
หน่วยงาน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย        

 
 
 
 
 
 
  
 



๑ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รหัส  

งบประมาณ      ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย  และการแพทย์พ้ืนบ้านที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

 ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (๑) เป้าหมาย ด้านสติปัญญา 

     (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (๓) การบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 

  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะ สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ 
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้   
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับ 
การเรียนรู้ของตนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับอันดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศด้าน การศึกษา 

  (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย 



๒ 
 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพ่ือการส่งเสริมการ พัฒนา
ศักยภาพตาม พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ ในการพัฒนาและการส่ง ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนสถานศึกษาที่ 
สามารถจัดการเรียนการ สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 

 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสังคม/การมีส่วนรวม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม 

  ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

  ๓) กิจกรรม พลังสร้างสรรค์ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

 ๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสมารถใน
การด ารงชีวิตอย่ามีคุณค่า 

 (๓.๓) แนวทางย่อยที่ ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

  ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  ๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อม แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลัก ใน
การเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ  



๓ 
 
โดยให้ทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 

๔) ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะ ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

๕) กลยุทธ์ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้ สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และ ประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
            อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

  ๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
เป้าหมาย บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตาม

คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑  
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑  
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม 

แนวทาง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

   

   



๔ 
 
  ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.   
  ระดับหลักสูตร    
 องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ระดับคณะ   
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
  ระดับสถาบัน   
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 

 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  

๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

___________________________________ 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท า
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการ
บริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปจัจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ระบุชื่อวิชา  พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน เภสัชกรรมไทย ๑ และ ๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัช
กรรมไทย   

ระบุวิธีการบูรณาการ การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     

 



๕ 
 

 
  โครงการบูรณาการกับการวิจัย 

ระบุชื่องานวิจัย ........................................................................................................................  
ระบุวิธีการบูรณาการ ......................................................................................................... ...... 

 ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขไทยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาก

ขึ้นและการแพทย์แผนไทยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นามาใช้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยใช้
ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การใช้หลักของการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคต่างๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ รวมถึงบริบทของพ้ืนที่และศักยภาพ
ชุมชนการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาเพ่ือการอนุรักษ์ สู่สู่ความยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ที่
เกิดข้ึนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยคนในชุมชนเอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีความช านาญเฉพาะในพ้ืนที่ เป็น
ส่วนร่วมส าคัญในการส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนฐานความ
พอเพียง ทั้งรูปแบบการพัฒนางานทางวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยในรูปแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้เครือข่ายที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว และตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในการนี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ภายใต้ชื่อโครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาแล้วนั้น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ณ พ้ืนที่ป่าชุมชน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่ป่าชายเลน อ าเภอบางสะพาน และป่า
ชายหาด อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และพัฒนาความรู้
และทักษะการบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับ
คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเพ่ือรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ ณ 
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 ๒.๘ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย และการแพทย์
พ้ืนบ้านที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป  

๓. เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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  ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน.....๔๐.....คน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย 
นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน  ๖๐    คน ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยระดับปริญญาเอก 

 ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย .......................................................................................... 

  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๕๐ 
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม

หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ ๕๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ๒.๑๑ วิธี ด า เนินการ  (ระบุกระบวนการจัดท า โครงการตั้ งแต่การวางแผน การด า เนินงาน 
 การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

 ๒.๑๑.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ณ พ้ืนที่ป่าชุมชน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่ป่าชายเลน อ าเภอบางสะพาน และป่า
ชายหาด อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.๑๑.๒    วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
ในระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕  
       ๒.๑๑.๓    แผนการด าเนินการ/ปฏทิินปฏิบัติงาน 

  ๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน 
  ๒) เสนอโครงการ 

  ๓) ด าเนินโครงการโดยเชิญวิทยากรพิเศษมาอบรมและฝึกปฏิบัติ 
  ๔) จัดกินกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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๒.๑๑.๔    ปฏิทินปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 
ต.ค. ๖๔ พ.ย.-ธ.ค.

๖๔ 
ม.ค.-มี.ค.

๖๕ 
เม.ย.-ก.ค.

๖๕ 
ส.ค.-ก.ย.

๖๕ 
ประชุมวางแผนคณะท างาน      

เ สนอโครงการจั ดตั้ ง การ
ให้บริการ 

     

ด า เนิ น โครงการ โดย เชิญ
วิทยากรพิเศษมาอบรม 

     

จัดกินกรรมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

ติดตามประเมินผล      

๒.๑๑.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑) ใบลงชื่อปฏิบัติงานของวิทยากร 
๒) ใบประเมินความพึงพอใจ 

 ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากงบประมาณแผ่นดิน 
(อพ.สธ.) โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

๑๐.๑ รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน    ๕๐๐,๐๐๐      บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)   ............................................  บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี) ............................................  บาท 

๑๐.๒ รายจ่าย  
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าตอบแทน   
     (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 

       ๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร 

            ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑ คน ๆ ละ ๗ ชัว่โมง ๆ ละ ๕๐๐ บาท 

 

 

 

 

๓,๕๐๐ 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

 2. ค่าใช้สอย 

    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 

         - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เก็บตัวอย่างสมุนไพร เตรียมตัวอย่างสมุนไพร สกัด 
และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ถ่ายภาพสมุนไพร และจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการ  

                - ค่าจ้างเหมารถตู้ในการเดินทางเก็บตัวอย่างสมุนไพร 

                - ค่าที่พัก 

    3. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 

        ค่าวัสดุส านักงาน สมุนไพร และวัสดุเผยแพร่อื่น ๆ                 

  ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม       

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓๖,๙๐๐ 

๕๑,๐๐๐ 

 

๔,๘๕๐ 

 ๓,๗๕๐ 

รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

๑) ประชุมวางแผนคณะท างาน
   

 
  

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒) เสนอโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   

    

๓) ด าเนินโครงการ และเชิญ
วิทยากร 

    

๔) รายงานผลและสรุปโครงการ     

รวม     ๕๐๐,๐๐๐ 



๙ 
 
 ๒.๑๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ) 

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับความรู้ใน การบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือน ามาการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการการ
รักษาทางการแพทย ์เพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก 

 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย 
 
 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

 ๑. ผลผลิต (Output) ทักษะความรู้ด้าน การบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย และ
การแพทย์พื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน  
 ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) ยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพมีอย่างมมีมาตรฐาน 

 ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก) ทางบวกคือ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นชื่อเสียงให้กับสถาบัน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

 
 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
              เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน 
     เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถการบูรณาการและการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 

โครงการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การพัฒนารูปแบบการ
จัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประชาชนอู่

ทองในการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัย ขยายพันธุ์ ผัก สมุนไพรท้องถิ่น 
 โดยวิถีชีวภาพและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เหมาะสมสู้ภัยโควิด 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**************************** 

๑.  ชื่อโครงการ ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การ
พัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และการเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับประชาชนอู่ทองในการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัย ขยายพันธุ์ ผัก 
สมุนไพรท้องถิ่น โดยวิถีชีวภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมสู้ภัยโควิด 

๒. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน จากการลงพ้ืนที่ 
๓. ลักษณะโครงการ 

  โครงการต่อเนื่อง  
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     ๔.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๒ หน่วยงานร่วม    
    ภายใน มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง เช่น ทุกสาขาวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
   ภายนอก หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานีพัฒนาที่ดิน รพ.สต.สระยายโสม สสอ.อู่ทอง สสจ.จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลในพื้นที่  
๕. หลักการและเหตุผล (ระบุความต้องการของชุมชน/สังคม) 
  อ าเภออู่ทองตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจระเข้สามพัน มีลักษณะเป็นรูปวงรี มีคูน้ าคันดินล้อมรอบ ทิศ
ตะวันตกเป็นเขารางกะปิด เขาค าเทียม และเขาพระ ทิศตะวันออกเป็นที่ราบกักเก็บน้ า นอกเมืองมีแนวคันดินเป็น
ถนนโบราณเรียกว่า "ถนนท้าวอู่ทอง" และแนวคันดินรูปเกือกม้าเรียกว่า "คอกช้างดิน" พ้ืนที่ในอ าเภออู่ทอง แบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ ภูมิประเทศแบบภูเขาและที่สูง แบบลูกคลื่นลอนลาด และแบบที่ราบลุ่มแม่น้ าจระเข้
สามพัน ในอ าเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล ได้แก่ อู่ทอง สระยายโสม จระเข้สามพัน บ้าน
ดอน ยุ้งทะลาย ดอนมะเกลือ หนองโอ่ง ดอนคา พลับพลาไชย บ้านโข้ง เจดีย์ สระพังลาน และกระจัน  จังหวัด
สุพรรณบุรีนี้มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 
และรายได้จากการท าเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีโอกาสที่เกษตรกรหรือ
ประชากรส่วนใหญ่มีโอกาสรับสัมผัสอันตรายด้านต่าง ๆ ทั้งสารเคมีจากการเกษตรกรรม การบริโภค หรือโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับการท างานภาคเกษตร โรคติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต 

  ในการนี้เพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยจึงมีความ
ประสงค์ท าการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การพัฒนารูปแบบ
การจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
เกษตรกรในการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัย ขยายพันธุ์ ผัก สมุนไพรท้องถิ่น โดยวิถีชีวภาพ
และศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมสู้ภัยโควิดเพ่ือเข้าร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจาก



๒ 
 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (อพ.สธ.มบส.) 
๖. วัตถุประสงค ์

๖.๑ สนองต่อว ัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด ็จ
พระเทพร ัตนราชส ุดา สยามบรมราชกุมาร ี คือ ให้เข้าใจและเห ็นความสาค ัญของพันธกรรมพืช ให ้ร ่วมค ิด 
ร ่วมปฏบ ัติ จนเก ิดผลประโยชน์ ถึงมหาชนชาวไทย  

๖.๒ ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การพัฒนารูปแบบ
การจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  และการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
ประชาชนอู่ทองในการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัย ขยายพันธุ์ ผัก สมุนไพรท้องถิ่น โดยวิถี
ชีวภาพและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เหมาะสมสู้ภัยโควิด 

๖.๓  เพ่ือส่งเสริมให้สโมสรนิสิต และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้ศาสตร์ด้าน
เภสัชกรรมไทยและศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เป็นที่ พ่ึงของชุมชน  และน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับมา
ประมวลผลเพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ อ าเภออู่ทอง สุพรรณบุรี  
  ประชาชนทั่วไป จ านวน 1๐0 คน (จ านวนระบุเฉพาะบุคลากรภายนอกเท่านั้น) 
 
๗. การให้บริการทางวิชาการมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       ๗.๑  ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร   
  ๗.๒  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  
๘. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชน/องค์กรมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล 
และน าผลมาปรับปรุงการท างาน : PDCA) 
          ๘.๑  ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎี
บัณฑิต และการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  โดยท าการศึกษารวบรวมข้อมูลผลการต้าน
อนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การปลูกพืช ผัก สมุนไพรที่ใช้ในการประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญา 

๘.๒   ท าการศึกษาการศึกษาวิจัยปลูกพืช ผัก และสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัยและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในชุมชนอ าเภออู่ทอง เพ่ือศึกษาวิธีการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และขยายพันธุ์ สมุนไพรแบบเกษตร
ผสมผสานปลอดสาร ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้พืชและสมุนไพรตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

๘.๓  การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง สุพรรณบุรีในการเรียนรู้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูลอิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน การพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประชาชนอู่ทองใน
การปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรผสมผสานปลอดภัย ขยายพันธุ์ ผัก สมุนไพรท้องถิ่น โดยวิถีชีวภาพและศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมสู้ภัยโควิด 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ตค พ.ย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค มิย กค สค 
P ๑. วางแผน            
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ            
 ๑.๒ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ            

D ๒. ด าเนินการตามแผน            
 ๒.๑ ศึกษาวิจัย และรวบรวมผลการวิจัย            
 ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ            
 ๒.๒ เตรียมแปลงสมุนไพรและฯลฯ            
 ๒.๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ            
C ๓. ติดตามผล            
 ๓.๑ ความพึงพอใจ            
 ๓.๒ การน าไปใช้ประโยชน์            
 ๓.๓ ติดตามผล            
 ๔. สรุปผล และก าหนดการปรับปรุง            
 ๔.๑ จัดท ารายงาน สรุปผล            
 ๔.๒ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนด 

การปรับปรุง 
           

 
 
๙.  รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้    
        งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)         
จากงบประมาณ อพ.สธ. รายละเอียด ดังนี้ 
 ค่าตอบแทน 
 -ค่าวิทยากรจ านวน ๑๐ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ บาท      ๑๒,๕๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารอาจารย์ วิทยากร จ านวน ๑๓ คน คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๕๐ (๑๓x๑x๑๕๐)    ๑,๙๕๐ บาท 
  - ค่าอาหารอาจารย์ วิทยากร และ ผู้ที่เข้าอบรม จ านวน ๑๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๕๐  
             (๑๐๐x๑x๑๕๐)            ๑๕,๐๐๐ บาท 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๓ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ (๑๓x๒x๒๕)          ๖๕๐ บาท 
  - ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๐๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ (๑๐๐x๒x๒๕)       ๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๘ วัน        ๑๙,๒๐๐บาท 
 - ค่าท่ีพัก ๑๐ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท จ านวน ๑๕ วัน       ๔๕,๐๐๐ บาท 

- ค่ารถตู้วันละ ๑ คัน จ านวน ๑๕ วัน        ๓๗,๕๐๐ บาท 
- ค่าเหมาจ้างในการเตรียมพ้ืนที่ และแปลงตัวอย่างสาธิต              ๘๙,๕๐๐ บาท 
 -ค่าเหมาจ้างในการเตรียมกล้าสมุนไพรในการสาธิต                ๖๙,๐๐๐  บาท 
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  ค่าวัสดุ 
 - ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม          ๗,๕๐๐ บาท 
 - วัสดุสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร ์เซลล์แมคโครฟาจ    ๑๓๕,๐๐๐ บาท 

- วัสดุการเกษตร                      ๘๐,๐๐๐ บาท 
        รวม                 ๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 
๑๐.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมาย   
 ๑๐.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๑๐.๑.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐๐  คน 
     ๑๐.๑.๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
     ๑๐.๑.๓ มีผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๐.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑๐.๒.๑ มีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ใช้แบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือเพ่ือประเมินความพึงพอใจโดยให้ครอบคลุม  
  ๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
  ๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
  ๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
  ๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ในการประเมินผล 
   ๑๐.๒.๒ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ 
เรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  ใช้แบบทดสอบหลังการอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้วัดความรู้ 
ที่ได้รับ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ในการประเมินผล  
  ๑๐.๒.๓ มีผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบที่ได้รับการพัฒนา และมีการน าไปใช้  
   หมายเหตุ  โครงการต้องมีการน าผลการประเมินในข้อ ๑๒.๒.๒ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ๑๐.๒.๓ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  มีการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การวิ เคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 
   หมายเหตุ  - โครงการต้องมีการน าผลการประเมินในข้อ ๑๒.๒.๓ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
             - โครงการต้องมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
สู่บุคลากรในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

๑๐.๒.๔ พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความรู้ และทักษะจากการ
ถ่ายทอดประโยชน์จากสมุนไพร แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และตามปรัชญาของสาขาวิชาฯ ซึ่งมีการติดตามประมวลผลกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ชุมชนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน และสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ได้รับมาสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ 

๑๐.๒.๕ สนองต่อนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ที่เน้น
การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ  
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๑๐.๒.๖ นิสิตมีส่วนร่วมในการร่วมคิดจัดท าโครงการฯ  ที่สอดคล้องกับการจัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและเป็นไปตามค าอธิบายในรายวิชาฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย  และฝึกจิตอาสา เรียนรู้
กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการพัฒนา ถ่ายทอดผลงานวิจัยผลการต้านอนุมูล
อิสระและเพ่ิมภูมิต้านทาน และความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยใช้รูปแบบ PDCA 

๑๐.๒.๗ นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
อันได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
จากการร่วมด าเนินโครงการฯ 

๑๐.๒.๘ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ 
อยู่ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และเภสัชกรรมไทย อาคารแปรรูปสมุนไพร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น  และเกิดนวัตกรรมด้านบริการวิชาการร่วมกัน 
๑๑.  การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม   
  เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารูปเล่มรายงานผลโครงการ/
กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD 
จ านวน ๑ แผ่น  และสวนสมุนไพรปลูกแบบผสมผสานพืชผักสวนครัวในพ้ืนถิ่นของประชาชนต้นแบบ 
๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน / 
งานครุศาสตร์ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนแกนน า เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในจังหวัดสมุทรสาคร  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

**************************** 
 
๑.  ชื่อโครงการ  

สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริอพ.สธ. ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน / งานครุ
ศาสตร์ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนแกนน า เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บท อพ.สธ. ได้ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 
๓ กรอบการด าเนินงาน ได้แก่ ๑) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร ๒) กรอบการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร ๓) กรอบการสร้างจิตส านึก มีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากร และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะ
ท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์
แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะ
ยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จัดตั้ง
งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น 
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ 
ต่อไปภายในสวนพฤกษศาสตร์ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ของโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” 
โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานและข้อมูล
ของพันธุ์ไม้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้ต่างๆ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและการน าไปใช้
ประโยชน์เชื่อมโยงกับสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่
ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน และด าเนินการบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียด 
 ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของคณะครุศาสตร์ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ นั้น ได้จัด
โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านสมเด็จ



๒ 
 
เจ้าพระยาอุปถัมภ์ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งต่อมาโรงเรียนก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกและได้รับป้าย
สนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามล าดับ สิ่งนี้เองท าให้คณะฯได้เล็งเห็นถึงการน าแนวทาง
ของการด าเนินงานที่ผ่านมา มาช่วยเหลือกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ๆมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยารับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น เป็นการจัดท าโครงการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมโรงเรียนจากกลุ่มดังกล่าว ให้สามารถจัดตั้งและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ขณะนี้ได้
ท าการคัดเลือก ๔ โรงเรียนที่มีความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  ได้แก่ 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก และ 
โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) ซึ่งจะด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง สมัครเพ่ือเข้ารับ
ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป โดยโรงเรียนแกนน าทั้ง
สี่นั้น มีพันธุ์ไม้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร เช่น มะพร้าวน้ าหอม หงอนไก่ทะเล ตะแบกนา และ
ล าแพน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนบางหญ้าแพรกที่มีสวนป่าโกงกางอยู่ภายในโรงเรียน อันเหมาะที่จะใช้
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์จึงมุ่งมั่นที่จะ
สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มุ่งเป้าเพ่ือผสาน
ความร่วมมือกับโรงเรียนแกนน า ในการช่วยเหลือโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้สามารถจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ได้ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอีกด้วย 
  
 ๓. วัตถุประสงค์   
  ๓.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 ๓.๒   เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ ในการจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับ
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแกนน าเป็นพี่เลี้ยง 
 ๓.๓   เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของแนวทางการจัดตั้งและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓.๔   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร" 
 
๔. เป้าหมาย    
 ๔.๑ มีจ านวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
เพ่ิมข้ึน 
 ๔.๒ มีจ านวนโรงเรียนที่สมัครเพ่ือรับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓  มีแนวทางการจัดตั้งและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.๔  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนแกนน า และกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
 



๓ 
 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
       ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๘. รูปแบบกิจกรรม 
 ๘.๑ กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 
 ระยะท่ี ๑ การประเมินความต้องการจ าเป็น  
 ๑) ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนที่ประสงค์
จะสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  
 ๒) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นที่ทางโรงเรียนมี เช่น ขนาดและลักษณะของพ้ืนที่สวนของโรงเรียน 
ลักษณะของดิน ชนิดและจ านวนของพืชพันธุ์ที่มี แหล่งข้อมูลของพรรณไม้ที่มีในโรงเรียน รวมถึงการจัดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน  
 ๓) คัดเลือกโรงเรียน เพ่ือให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนส าหรับการสมัครเช้า
เป็นสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนต่อไป 
 ระยะท่ี ๒ การท า PLC ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย  
 ๑) แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานของคณะครุ
ศาสตร์และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือเตรียมเอกสารส าหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
 ๒) ศึกษาตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนต่างๆจากสื่อมัลติมีเดีย และร่วมกัน
รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือจัดท าเอกสารแสดงรายการพันธุ์พืช 
 ระยะที่ ๓ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยคณะครูและอาจารย์ 

๒) ด าเนินการจัดท าแผนที่โรงเรียน แผนที่แสดงต้นไม้ของโรงเรียน โดยคณะครูและนักเรียนของ
โรงเรียน และคณาจารย์และนักศึกษาของครุศาสตร์ ได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่ศึกษาภายในโรงเรียน การส ารวจ
พรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา การตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน การท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 

๓) ส่งเอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
๘.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แบ่งออกเป็น ๖ ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ ๑ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้  
โดยมีหลักการ คือ รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก โดยมีสาระสาระส าคัญในกิจกรรมนี้คือ การจัดท าป้ายชื่อ

พรรณไม้โดยการเรียนรู้การก าหนดพ้ืนที่ศึกษา ส ารวจและจัดท าผังพรรณไม้ แล้วศึกษาพรรณไม้ ท าตัวอย่าง



๔ 
 
พรรณไม้ น าข้อมูลมาท าทะเบียนพรรณไม้ ท าและติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์น าไปสู่การรู้ชื่อ รู้ลักษณะ
ต่าง ๆ รวมถึงรู้จักการใช้ประโยชน์ของพืช มีการด าเนินการดังนี้ 

๑) ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 
๒) ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น 
๓) ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
๔) บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
๕) ท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง ดอง ตัวอย่างเฉพาะส่วน เป็นต้น) 
๖) เปรียบเทียบข้อมูลและสรุป 
๗) จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ 
๘) ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
๙) ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 
๑๐)  ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
ระยะที่ ๒ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

หลักการ คือ คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์ โดยมีสาระส าคัญ คือ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน จัดให้มี
การศึกษาธรรมชาติ ส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ตามผังพรรณไม้ เพ่ือก าหนดชนิด การใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ส าหรับปลูก และจัดท าผังภูมิทัศน์แสดงรายละเอียดการจัดหาพรรณไม้ การ
เพาะปลูก จากนั้นท าการศึกษาพรรณไม้หลังการปลูกโดยการบันทึกการดูแลรักษา การเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย มีด าเนินการดังนี้ 

๑) ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 
๒) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
๓) พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้ 
๔) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
๕) ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก 
๖) ท าผังภูมิทัศน์ 
๗) จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก 
๘) ปลูกพรรณไม้เพ่ิมเติม 
๙) ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

 ระยะที่ ๓ สนับสนุนการมีองค์ประกอบท่ี ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ   
 หลักการ รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลายหลาก  โดยมีสาระส าคัญคือ การศึกษา
ข้อมูลด้านต่างๆ ทางด้านข้อมูลพ้ืนบ้าน ข้อมูลพรรณไม้          การสืบค้นข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์การศึกษา
พรรณไม้ที่สนใจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอกและภายใน การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในองค์ประกอบ
ส่วนย่อยของพรรณไม้ที่สนใจ และเปรียบเทียบความต่างแต่ละเรื่องกับพืชชนิดเดียวกัน โดยมีการตรวจสอบ
ผลงานเป็นระยะ มีการด าเนินการดังนี้ 

๑) ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
๒) ศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 

 ระยะที่ ๔ สนับสนุนการมีองค์ประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรียนรู้   
 หลักการ รู้สาระ รู้สรุป รู้สื่อ  โดยมีสาระส าคัญคือ การรายงานผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการ
รวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ จัดหมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล และการเขียนรายงานในรูปแบบ



๕ 
 
วิชาการและแบบบูรณา โดยใช้ภาษาสื่อที่กระชับ ได้ใจความ รวมถึงวิธีการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
เอกสารแบบบรรยาย แบบศิลปะ และแบบนิทรรศการ เป็นต้น มีการด าเนินการดังนี้ 

๑) รวบรวมผลการเรียนรู้ 
๒) คัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
๓) สรุปและเรียบเรียง 
๔) เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
๕) ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 
๖) เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
๗) ก าหนดวิธีการรายงานผล 

 ระยะที่ ๕ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา   
 หลักการ น าองค์ความรู้ ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยมีสาระส าคัญคือ 
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูล รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมถึงการ
เผยแพร่องค์ความรู้ การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการดังนี้ 

๑) น าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
๒) เผยแพร่องค์ความรู้ 
๓) จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
๔) ใช้ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ระยะที่ ๖ เตรียมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผล 
สมัครและจัดเตรียมสถานที่ เพ่ือต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลป้ายสนองพระราชด าริใน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
๙. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    

ระยะที่ ๑ การประเมินความต้องการจ าเป็น ๓๙,๖๐๐ ๘,๐๐๐ - ๔๗,๖๐๐ 
ระยะที่ ๒ การท า PLC ระหว่างโรงเรียนกับ
มหาวิทยาลัย 

๓๙,๖๐๐ ๘,๐๐๐ - ๔๗,๖๐๐ 

ระยะที่ ๓ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓๙,๖๐๐ ๕๒,๖๐๐ ๑๒,๖๐๐ ๑๐๔,๘๐๐ 

รวม ๑๑๘,๘๐๐ ๖๘,๖๐๐ ๑๒,๖๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

    

ระยะที่ ๑ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๑ ๑๖,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๙,๖๐๐ 



๖ 
 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  
ระยะที่ ๒ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

๑๖,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๔๓,๔๐๐ 

ระยะที่ ๓ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๓ 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

๑๖,๘๐๐ ๔,๐๐๐ - ๒๐,๘๐๐ 

ระยะที่ ๔ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๔ 
การรายงานผลการเรียนรู้   

๑๖,๘๐๐ ๔,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒๓,๓๐๐ 

ระยะที่ ๕ สนับสนุนการมีองค์ประกอบที่ ๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

๑๖,๘๐๐ ๔,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒๓,๓๐๐ 

ระยะที่ ๖ เตรียมต้อนรับคณะกรรมการการ
ประเมินผล 

๑๖,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ - ๓๙,๖๐๐ 

รวม ๑๐๐,๘๐๐ ๘๐,๔๐๐ ๑๘,๘๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๙,๖๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ครูและนักเรียนมีแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่แท้จริงจากสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของตนเอง 
และยังสามารถขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนได้ 
 ๒) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จได้ประสบการณ์การศึกษาและพัฒนาโครงการพร้อมกับ
การฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านครูจากแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง 
 ๓)  โรงเรียนมีหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปใช้บูรณาการกับการ
เรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๔)  นักเรียนได้แสดงศักยภาพการเรียนรู้และสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานในโรงเรียนให้แก่
ภายนอกได ้
 
๑๑.  การประเมินผล 
 ๑) ประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 ๒) ประเมินผลด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ............................................................. ............. ผู้เสนอโครงการ 
                                          (อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ) 
                                           .............../................/.............  
 
 
 



๗ 
 
ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
 
                          (ลงชื่อ) ....................................................................... .รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
          (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ) 
                          ............./................/............. 
 
ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
  
                         (ลงชื่อ) ....................................................... ................... คณบดี 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสัมพันธ์) 
.                 ............./................/............. 
 
๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (     )   อนุมัติ 
 (     )   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ .................................................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
                   ( ..................................................................).   
                                      ............./................/.............  
 



๑ 
 

โครงการจัดท าและบริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

**************************** 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าและบริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ  สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
๒.  ประเภท    โครงการต่อเนื่อง 
๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

๔. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) มีเป้าหมายรวม “เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิด
ประโยชน์กับมหาชนชาวไทย”  วัตถุประสงค์ “ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชให้ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ” 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วม
สนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. จึงได้จัดท าโครงการ จัดท าและบริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์พืชสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านพืชสมุนไพรเพ่ือ
สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยการเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน ประชาชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป  และ
สนองต่อกิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบไป สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จึงมี
ความประสงค์จัดท าโครงการจัดท าและบริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ    

๕. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปี ๒๕๖๕ 
   ๒. บริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
           
๖. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  ๕๐    คน    ประชาชนทั่วไปที่สนใจ                                          

  บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๖๐  คน นักศึกษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยมหาบัณฑิต 
 และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
 ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 

๗ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 



๒ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์หรือ
หัวข้อในสื่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๘. วิธีด าเนินการ(ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล  และน า
ผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

๙.๑ สถานที่ด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานใน
โครงการ อพ.สธ. 

๘..๒ วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕  
๘..๓ แผนการด าเนินการ 
       ๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
          ๑.๒ ประชุมศึกษาข้อมูลและวางแผนด าเนินโครงการ 
       ๒. ด าเนินการตามแผน 
                   ๒.๑ . เก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรที่ใช้ในการวิจัย และสมุนไพรไทยอ่ืนๆ 

  ๒.๒ รวบรวมพันธุ์สมุนไพร และปรับปรุงขยายพื้นที่ส าหรับปลูกสมุนไพรในสวนสมุนไพรปลูก
สมุนไพรเพ่ิม เช่น ท าการปรับปรุงพ้ืนดิน ยกร่องสูงเพ่ือให้เหมาะส าหรับท าแปลงปลูกพืชสมุนไพร  ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสมุนไพรและรอบๆ และ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ าเพ่ิมเติม 
  ๒.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับสมุนไพรที่ปลูกในสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับสรรพคุณ และวิธีการใช้เป็นยาตามแบบแผนไทย 
  

  ๓. ติดตามผล 
  ๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
  ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔. สรุปผลและเสนอแนวทางปรับปรุง 
  ๔.๑ จัดท ารายงานผลโครงการอบรม 
  ๔.๒ ปรับปรุงแผนด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 

      .๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
        - เอกสารเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมจัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จ านวน ๑ 
แผ่น น าส่งกองนโยบายและแผน                              
๙. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 



๓ 
 

 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่ง
งบประมาณโครงการได้ ดังนี้   

๙.๑ รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน     ๙๘๐,๐๐๐.บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)              -  .บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (ถ้ามี)             - .บาท 

๙.๒ รายจ่าย 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร ๓ คน ๆ ละ ๑๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย    
ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการลงพ้ืนที่เตรียมสวนสมุนไพร 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่เตรียมสวนสมุนไพร 
-ค่าเช่าที่พักในการลงพ้ืนที่เตรียมสวนสมุนไพร 
ค่าเช่ารถตู้ 
ค่าวัสดุ 
-วัสดุส านักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสวนสมุนไพร เช่น 
ปรับปรุงระบบน้ าระบบไฟ ปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพร ระบบท าน้ าดื่มจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ใต้ดิน 
- เอกสารประกอบการอบรม และ เผยแพร่ 

 
๕,๐๐๐  

 
๔๕๐,๖๐๐ 
๗๕,๕๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๒๒,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๘๖,๙๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ     ๙๘๐,๐๐๐  

 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑๐.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน ส ารวจ ศึกษาวิจัย ให้เล็งเห็นความส าคัญ

และประโยชน์ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  
มุ่งสร้างเสริมความรู้และทักษะจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีการติดตามประมวลผลกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ชุมชนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน และสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ได้รับมาสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไปได ้

 

๑๐.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยทางด้านเภสัชกรรมไทย 
 

๑๐.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 
   พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรด้านอาหารเป็นยา ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดใน



๔ 
 

ระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามปรัชญาของ
สาขาวิชาฯ ซึ่งมีการติดตามประมวลผลกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ชุมชนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน และได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ได้รับมาสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานในครั้งต่อไป
ได ้
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 
ผู้เสนอโครงการ  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 

 
 



๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ 
รหัส  

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
    โครงการความเป็นเลิศ  เรื่อง การพัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบสุขภาพไทย 

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

 ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (๑) เป้าหมาย ด้านสติปัญญา 
     (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (๓) การบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ๑.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่๑ คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะ สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ 
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับ 
การเรียนรู้ของตนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับอันดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศด้าน การศึกษา 
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพ่ือการส่งเสริมการ พัฒนา

ศักยภาพตาม พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ ในการพัฒนาและการส่ง ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 



๒ 

 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนสถานศึกษาที่ 
สามารถจัดการเรียนการ สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 
 ๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 
  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสังคม/การมีส่วนรวม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม 
  ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
  ๓) กิจกรรม พลังสร้างสรรค์ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

 ๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๒) เป้าหมายรวมที ่๑ คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสมารถใน
การด ารงชีวิตอย่ามีคุณค่า 

 (๓.๓) แนวทางย่อยที่ ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

  ๑.๕  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  ๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อม แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลัก ใน
การเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุก
ภาคส่วน พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 

๔) ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะ ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

๕) กลยุทธ์ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้ สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และ ประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุก รูป
แบบอย่างต่อเนื่อง 

 



๓ 

 

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
    อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ   
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

  ๒.๒ ความสอดคล้อง  
             ๒.๒.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

เป้าหมาย 
บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑  
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม 

แนวทาง 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

   ๒.๒.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.   
 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 

 



๔ 

 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
 ๒.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ๑  
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๒    

๒.๔ ลักษณะโครงการ 
  โครงการใหม่ 

 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... ๓  
๒.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

__________________________________ 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๒.๓ – ๒.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผ ลต่อการ
พัฒนาข้ึนของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดข้ึนเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
๓ โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการใน
ปีปัจจุบัน 

  ๒.๖ การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุชื่อวิชา   ๑. เภสชักรรมไทย ๒  
ระบุวิธีการบูรณาการ การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงภายใต้การดูแลของบุคลากร 
ทางการแพทย์แผนไทย 
 

  ๒.๗ หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ระบบยาในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการบริหารจัดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
อย่างเป็นระบบ ด้วยการน าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วย
การมุ่งเน้นการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในระบบสุขภาพไทยให้สามารถพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียน
และทั่วโลก ที่ ได้ท าการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาของ Pharmaceatical 
Inspection Co-  operation Scheme (PIC/S GMP)  ให้ เป็นมาตรฐานสากล  ไม่ขัดต่อประกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
ในการนี้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าระยา จึง
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบสุขภาพไทย ณ 
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือเป็นการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือสร้างมูลค่าให้
เภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร ตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนปลายทาง เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับผลผลิตทางด้านปฏิทิน
ฤดูการของเภสัชเกษตรในท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความ
มั่นคงทางยาที่ยั่งยืนของสังคมไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๕ 

 

   ๒.๘ วัตถุประสงค์ 
   ๑.  เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมรชกุมารี 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาของ 
Pharmaceatical Inspection Co- operation Scheme (PIC/S GMP) ให้เป็นมาตรฐานสากล 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบ
สุขภาพไทย 
   ๒.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๕  คน ได้แก่  ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการแพทย์ 
   บุคคลภายในมหาวิทยาลัย    จ านวน ๑๒๕ คน ได้แก่  คณาจารย์   นักศึกษาชั้นปึที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒, 
             ชั้นปีที่ ๓, ชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญาเอก   

 ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  
  ๒.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๕๐ 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๕๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

  ๒.๑๑ วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน  
การประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 
               ๒.๑๑.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ณ ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
      ๒.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
   
  ๒.๑๑.๓ แผนการด าเนินการ 
    ๑) ประชุมวางแผนคณะท างานฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ 
    ๒) เสนอโครงการจัดตั้งการให้บริการ 
    ๓) ด าเนินโครงการโดยเชิญวิทยากรพิเศษมาอบรม และฝึกปฏิบัติวิชาชีพจากสถานที่จริง 
     ๔) จัดกจิกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

 



๖ 

 

              ๒.๑๑.๔ ปฎิทินปฏิบัติงาน 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ประชุมวางแผนคณะท างานฝึก
ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ 

    

เสนอโครงการจัดตั้งการให้บริการ     

ด าเนินโครงการโดยเชิญวิทยากร
พิเศษมาอบรม  และฝึกปฏิบัติ
วิ ช า ชี พ จ า ก ส ถ า น ที่ จ ริ ง  จั ด
กิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    

ติดตามประเมินผล     

               
  ๒.๑๑.๕ การติดตามและประเมินผลโครงการ  

๑) ใบลงชื่อปฏิบัติงานของวิทยากร 
๒) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

  ๒.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่ง
งบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าตอบแทน   
     (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 

       ๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร 
    ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จ านวน ๔๘ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จ านวน ๒๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จ านวน ๒๘ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท      
       ๑.๒  ค่าจ้างเหมา 
    ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ความคงตัวทางด้านกายภาพ และเคมีของ เภสัชภัณฑ์ 
 

 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

๑/๒๕๖๕ 
ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๕ 

ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการ
ความเป็นเลิศเรื่อง การพัฒนาสห
วิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบ
สุขภาพไทย 

  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม     ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

  ๒.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ท่ีได้รับท่ีมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

  ๑.  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบสุขภาพไทย 

    ๒.  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

  ๓.  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

 ๒.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
      ๑. ผลผลิต (Output) คะแนนการสอบการพัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบ
สุขภาพไทยที่เพ่ิมข้ึน 
  ๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสหวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ในระบบสุขภาพไทย 
  ๓. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลต่อองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก) ทางบวกคือ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นชื่อเสียงให้กับสถาบัน 
 ๒.๑๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
          เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

๒.๑๖ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  
หน่วยงาน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 


