
รายงานประจ าป ี2563

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก มีฐานะเทยีบเท่าระดับคณะ จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2557 เร่ือง จัดตั้งสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ประกาศเมื่ อวันที่ 

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถาบันบัวฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีพันธกิจในการ

ด าเนินงานที่ส าคัญคือ การวิจัยบัว การปรับปรุงพันธุบั์ว การสร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากบัว 

ตลอดจนการเกบ็รวบรวมพันธุกรรมบัว ซ่ึงในรอบปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันได้

ด าเนินงานตามภารกจิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงทุกภารกจิที่ได้ด าเนินการจนประสบผลส าเรจ็ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ต้อง

ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการปฏบัิติงาน ผู้บริหาร

และบุคลากรสถาบันทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ ท าให้การปฏิบัติงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานใน

รอบปี 2563 จัดท าเป็นรายงานประจ าปีขึ้ น เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจได้

รับทราบ หวังว่ารายงานประจ าปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ค ำน ำ



สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเน่ืองและจริงจังมา

ตลอดระยะเวลา 30 ปี เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมบัว        

ในภาควิชาพืชศาสตร์ เร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้มีการจัดตั้งให้เป็นสถานีวิจัยบัวและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม    

พ.ศ. 2553  และได้รับการจัดต้ังให้เป็นสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงสถาบันบัวฯ นับเป็นสถาบันแห่งแรกของทวีปเอเชียที่สามารถผสม

พันธุบ์ัวฝร่ังได้ส าเรจ็

ในปัจจุบันสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นธนาคารพันธุกรรมบัวที่มี

การรวบรวมพันธุกรรมบัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงในเอเชีย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ ์    

ทั้งจากการอนุรักษ์พันธุบ์ัวพ้ืนเมืองของไทย และรวบรวมพันธุบ์ัวพ้ืนเมืองจากทั่วทุกภมูิภาคของ

โลก ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ้ นเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์บัวในระดับ

นานาชาติ จ านวนทั้งสิ้ น 15 สายพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดมากกว่า 28 รางวัล ได้แก่    

มังคลอุบล วันวิสาข์ จุฬารัตน์ เตือนตา  ชาญวิทย์  ดวงตาสวรรค์  มายารานี  เยาวลักษณ์          

เรดไจแอนท ์ ตะวันออก ศรีชล มุตตาสินธุ์ ทองข่าย ฟ้าตะวันออก และมหาสมบัติ นอกจากนี้

ยังได้ปรับปรุงพันธุบั์วที่มีดอกขนาดใหญ่ยักษ์และขนาดเลก็จิว๋ที่สดุในโลก

ประวัติควำมเป็นมำ



“สบืสานต านานบัวสู่นวัตกรรม”

“สถาบันบัวที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก”

1) สนับสนุนการเรียนการสอน

2) พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกบับัว

3) บริการวิชาการแก่สงัคม

4) อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน

5) พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1 สนับสนุนการผลิตบัณฑตินักปฏบัิติที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3 สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน และสงัคม

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่4 อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ



ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเร่ือง การแบ่ง

หน่วยงานภายในสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ก าหนดให้สถาบันมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ       

การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัย การจัดท าแผนการจัดหารายได้

และการบริหารรายได้ของหน่วยงาน รวมถึงก ากับ ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาบัวและไม้น า้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนา

งานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวและไม้น า้ พร้อมทั้งน าผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ รวบรวมพันธุกรรมบัวและ    

ไม้น ้าทั้ งพันธุ์ พ้ืนเมืองของไทยและจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการสร้างความร่วมมื อกับสวน

พฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยช้ันน าระในดับนานาชาติในการแลกเปล่ียนและอนุรักษ์พันธุกรรมบัวและ    

ไม้น า้ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุบั์วและไม้น า้ในระดับประเทศและนานาชาติ จัดแสดงสายพันธุ์บัวหายาก 

พันธุ์บัวสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพันธุ์บัวที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชน 

นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกั น       

และปฏบัิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 

การบริหารและการด าเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พ .ศ. 2557 ก าหนดให้สถาบัน            

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังน้ี

1) เพ่ือสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และความช านาญด้านบัว

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกจิของประเทศ

2) เพ่ือพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกบับัว พร้อมทั้งน าผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใช้ให้เกดิประโยชน์ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

3) เพ่ือเป็นแหล่งเกบ็รวบรวมพันธุกรรมทั้งพันธุพ้ื์นเมืองของไทยและจากแหล่งต่างใช้ในการอ้างองิ

รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัสวนพฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับนานาชาติใน

การแลกเปล่ียนและอนุรักษ์พันธุกรรม  ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุบั์วในระดับประเทศและ

นานาชาติ

4) เพ่ีอเป็นแหล่งจัดแสดงสายพันธุบั์วหายาก  พันธุบั์วสวยงาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

และพันธุบั์วที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกจิให้กบัเยาวชน  นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

5) เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสวนพฤกษศาสตร์ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

หน้ำที่ของสถำบันบัว

รำชมงคลตะวันออก



รายชื่อผูบ้ริหารสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

1. น.ส.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อ านวยการฯราชมงคลตะวันออก

2. น.ส.วชิราภรณ์ เรือนแป้น   รองผู้อ านวยการฯราชมงคลตะวันออก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

1. ผู้อ านวยการฯราชมงคลตะวันออก ประธานกรรมการ

2. รองผู้อ านวยการฯราชมงคลตะวันออก รองประธานกรรมการ

3. นายมนัส      อารีย์ กรรมการ

4. น.ส.ณัฐหทยั  แซ่ย่าง กรรมการ

5. นายธรีวัฒน์   แย้มอาษา กรรมการ

6. น.ส.สวุดี       บุญฉิม กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้บริหารของหน่วยงานชุดปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงานสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

รองผูอ้ านวยการสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

ผูอ้ านวยการสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คณะกรรมการบริหาร     

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

งานสารบรรณ

งานบุคลากร

งานแผนและงบประมาณ  

งานการหารายได ้

งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา

งานพสัดุ

งานพฒันาและปรบัปรุง

เว็บไซต ์ 

งานบริหารงาน

ทัว่ไป

งานฝึกอบรม/การใหบ้ริการ

วิชาการ

งานใหบ้ริการผูเ้ขา้เยีย่มชม/

ศึกษาดูงาน

งานสนบัสนุนการเรียน

การสอน

งานผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑจ์ากบวั

งานฝึกอบรมและ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

งานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่บวั

งานผลิตตน้พนัธุพ์ืชและบวัจาก

เทคโนโลยี

งานวิจัยและพฒันาการพนัธุบ์วั

งานวิจัยและพฒันาการแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากบวั

งานวิจัย

และพฒันา 

งานส ารวจ รวบรวมและ

แลกเปลีย่นพนัธุบ์วั

งานการจัดท าฐานขอ้มูล

พนัธุกรรมบวั

งานการเก็บรกัษาพนัธุกรรม

งานการปรบัปรุงพนัธุ์

งานการผลิตพนัธุแ์ละจ าหน่าย

ตน้พนัธุบ์วั

งานการดูแลรกัษาพนัธุบ์วั

งานเพาะและอนุบาลกลา้บวั

งานอนุรกัษ์

พนัธุกรรมบวั

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก



ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร คุณวุฒิ

ผูบ้ริหาร

1 น.ส.รุ่งอรณุ ดอนจันทร์ทอง ผู้อ านวยการฯ

พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา (สงักดั

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ)

ปริญญาโท

2 น.ส.วชิราภรณ์ เรือนแป้น รองผู้อ านวยการฯ

พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา (สงักดั

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ)

ปริญญาโท

งานฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี

3 น.ส.ณัฐหทยั แซ่ย่าง นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

4
น.ส.เสาวนีย์ แซวประโคน คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน มัธยมศกึษาปีที่ 3

งานวิจัยและพฒันา

5 นายธรีวัฒน์ แย้มอาษา นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

6 น.ส.จินตนา มุงคุณโคตร นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

7 น.ส.นฤมล นินนาทนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสงู

งานอนุรกัษพ์นัธุกรรมบวั

8

9
นายมนัส อารีย์ นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

9 นายวิทวัส ชูวงค์ นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

10 น.ส.พัชรี ศรีบุญเรือง นักวิชาการเกษตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริญญาตรี

11
น.ส.แพรวนิภา ชาวกณัหา คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน มัธยมศกึษาปีที่ 3

12
นายอนุพล สแีจ้ง คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

ประถมศกึษาปีที่

6

13
น.ส.น า้ค้าง กล่อมดี คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน มัธยมศกึษาปีที่ 6

งานบริหารงานทัว่ไป

14
น.ส.สวุดี บุญฉิม

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป
พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา ปริญญาตรี

15
นางสมปอง นวมสวุรรณ

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
ข้าราชการพลเรือน ปริญญาตรี

16 น.ส.ภทัราภรณ์ สงนุ้ย คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ

ข้อมูลบุคลากร

สถำบันบัวรำชมงคลตะวันออก มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 16 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 63)

โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้



ล าดบั

ที่
ประเภทการใชง้าน จ านวนหอ้ง

1 โรงเรือนเพาะพนัธุบ์วัประดบั ขนาดพื้ นที ่6,680 ตรม.

- ห้องส านักงาน 2

- ห้องเกบ็วัสดุ 1

- พ้ืนที่แปลงปลูก 6000 ตรม.

2 อาคารอเนกประสงค ์4 ชั้น ขนาดพื้ นที ่9,450 ตรม

- ห้องส านักงาน 1

- ห้องปฏบัิติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 11

- ห้องนิทรรศการ 2

- ห้องประชุม 2

- ห้องรับรอง 3

- ห้องสมุด 1

3 อาคารปฏิบติัการพฒันาพนัธุไ์มน้ ้ า ขนาดพื้ นที ่ 200 ตรม.

- ห้องเกบ็วัสดุ 1

- ห้องเพาะพันธุ 1

- พ้ืนที่บ่ออนุบาล 140 ตรม

อาคารสถานที่

สถำบันบัวรำชมงคลตะวันออก มีอำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำน จ ำแนกได้ดังนี้



มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการผู้อ านวยการ งานด้านสารบรรณ งานการประชุม งาน

บุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏบัิติงาน 

การจัดท าค าเสนอ ของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจ าปี การบริหารจัดการด้า น

พัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจ าปี เวบ็ไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ

แต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ รับผิดชอบงานจัดท าข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์ 

บริหารงานบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายในการบริหารงานและการด าเนิ นงานที่

เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการ

ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) ได้ดังน้ี

ผลกำรด ำเนินงำน

งาน/หนา้ท่ี ผลการปฏิบติังาน

งานสารบรรณ

มีหนา้ที่ รับผิดชอบการรับส่งหนังสือเข้า-ออกระหว่าง

หน่วยงาน ร่าง พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ การขอ

อนุมัติไปราชการ ขอใช้ยานพาหนะ แจ้งซ่อม ติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  

- หนังสอืรับ จ านวน 1,995 ฉบับ

- หนังสอืส่งภายนอก จ านวน 202 ฉบับ

- หนังสอืส่งภายใน จ านวน 66 ฉบับ

งานบุคลากร

มีหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ

ราชการวันลาพักผ่อนประจ าปี  ลาป่วย การตรวจสอบ

และบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ การรายงานการ

เข้ารับการอบรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพของบุคลากร ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

และลูกจ้างช่ัวคราว

- สรุปข้อมูลวันลา 12 คร้ัง

- รายงานการเข้ารับการอบรมการได้รับการพัฒนา

ความรู้และทกัษะวิชาชีพของบุคลากร 6 คร้ัง

งานแผนและงบประมาณ 

มีหนา้ที่  รับผิดชอบการจัดท าค าเสนอของบประมาณ 

การควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแหล่งเงิน

และหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร และการวางแผนและการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน

และงบประมาณเงินรายได้

- รายงานผลการเบิกจ่าย 12 คร้ัง

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดิน ได้รับ

จัดสรร 3,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย

2,602,878.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.76

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ได้รับจัดสรร 

3,065,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,742,061.27 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 56.83

1. งานบริหารงานทัว่ไป



งาน/หนา้ท่ี ผลการปฏิบติังาน

งานรบัเงินรายได ้

มีหนา้ที่  รับผิดชอบบันทกึรายละเอียดรายรับจากการ

จ าหน่ายพันธุ์บัวและผลิตภัณฑ์จากบัวของสถาบัน การ

ออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งเงินรายได้ให้กองคลัง  

จัดท ารายงานเงินรายได้ของสถาบัน 

- ออกใบเสรจ็รับเงินจ านวน 78 ฉบับ

- น าส่งเงินรายได้ให้กองคลัง  13 คร้ัง

- จัดท ารายงานเงินรายได้ของสถาบัน 4 คร้ัง

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบงานจัดท าและรวบรวมเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า

รูปเล่มรายงานการประเมินตนเองพร้อมเอกสาร

หลักฐาน ตรวจทานความถูกต้องและส่งให้ผู้บริหาร

ตรวจสอบก่อนด าเนินการส่งเล่มรายงานให้ผู้ตรวจ

- จัดคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏบัิติงานประจ าปี

การศึกษา 2562

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4 คะแนน

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน

งานพสัดุ 

มีหนา้ที่ จัดท าใบเสนอจัดซ้ือ/จัดจ้าง ส่งให้งานพัสดุ 

กองคลัง จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และรายงาน

พัสดุคงเหลือประจ าปี

- เสนอจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20 คร้ัง

- จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 20 คร้ัง

- รายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี

งานพฒันาและปรบัปรุงเว็บไซต ์ 

มีหนา้ที่  รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์

ของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานของบุคลากร

ภายในสถาบัน และเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้ปฏบัิติงานและผู้ที่สนใจ  

- ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารและกจิกรรมของสถาบัน

ผ่าน http://bua.rmutto.ac.th อย่างต่อเน่ือง

http://bua.rmutto.ac.th/


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

รวมถึงก าหนดนโยบายในการบริหารงานและการก าหนดงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวงานทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แ ละ

ปฏบัิติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม

2562 – 30 กนัยายน 2563) ได้ดังน้ี

2. งานฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี

งาน/หนา้ท่ี ผลการปฏิบติังาน

งานฝึกอบรม/การใหบ้ริการวิชาการ 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบการจัดท าแผนงานการฝึกอบรม/

การให้บริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรม/บริการ

วิชาการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบัวให้กับ นักเรียน 

นักศึกษา บุคคล ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ที่สนใจเพ่ือประกอบเป็นอาชีพ

- โครงการนิทรรศการบัว ด าเนินการในวันที่ 1-9

ธ.ค. 62งบประมาณ 81,395 บาท

- โครงการฝึกกอบรมปลูกเล้ียงบัวประดับด าเนินการ

ในวันที่ 8-ธ.ค.-62 งบประมาณ 26,305 บาท

- โครงการฝึกอบรมการท าดอกบัวสดอบแห้งด้วย    

ซิลิก้าทราย ด าเนินการในวันที่ 7-ธ.ค.-62 งบประมาณ 

35,800 บาท

งานใหบ้ริการผูเ้ขา้เยีย่มชม/ศึกษาดูงาน

มีหนา้ที่ รับผิดชอบในการต้อนรับ การให้บริการแก่ผู้

ขอเข้าเย่ียมชม/ศึกษาดูงาน รวมถึงการประเมินผล

ความพึงพอใจการบริการ

- จ านวนผู้เ ข้าใช้บริการจากแหล่งเ รียนรู้ ด้ าน

การเกษตรและพันธุบั์ว 931 คน

- จ านวนบุคคล/ชุมชนหรือหน่วยงานที่เข้ารับบริการ

วิชาการ 5 หน่วยงาน

- ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบ ริการ  4.51

คะแนน

งานสนบัสนุนการเรียนการสอน 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัว 

ทั้งจากการบรรยายและปฏบัิติให้กบัรายวิชาที่ขอรับการ

สนับสนุนการเรียนการสอนและ ให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาที่สนใจหรือท าปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกบับัว

-นักศึกษาที่ ได้รับประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพด้านบัว  จ านวน 43 คน      

งานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากบวั 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบัว ให้สามารถผลิตและ

จ าหน่ายเพ่ือหารายได้ให้กบัสถาบัน

- จ านวนเงินรายได้จากการผลิตบัวสดอบแห้งในโหล

แก้ว จ าหน่าย 81,320 บาท



มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนา และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนด

นโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทศิทางเดียวกัน และปฏิบัติ งานอื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม 2562 – 30 

กนัยายน 2563) ได้ดังน้ี

3. งานวิจยัและพฒันา

งาน/หนา้ท่ี ผลการปฏิบติังาน

งานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ 

มีหนา้ที่ ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

ศึกษาหาเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

บัวแต่ละสายพันธุ์

- ได้ด าเนินการย่ืนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน สวก. 

และอยู่ระหว่างการประกาศผล จ านวน 2 เร่ือง คือ

1.การปรับปรุงพันธุ์บัวประดับที่สามารถขยายพันธุ์ได้

รวดเร็ว 2.การชักน าให้เกิดแคลลัส โซมาติกเอม บริโอ

จีนีซีส และสารทุติยภมูิของอุบลชาติประเภทล้มลุก

งานผลิตตน้พนัธุพ์ชืและบวัจากเทคโนโลยี 

มีหนา้ที่ วางแผนงานการผลิตต้นพันธุ์บัวและพืชอื่นๆ 

จากเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อตามแผนงานที่วาง

ไว้ ส าหรับการอนุรักษ์พันธุบั์วและการจ าหน่าย และพืช

อื่นๆ

- จ านวนเงินรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์บัวและพืช

อื่นๆ จากเทคโนโลยีฯ 2,270 บาท

งานวิจยัและพฒันาพนัธุบ์วั 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบในการวิจัย ศึกษาการคัดเลือกสาย

พันธุ์ ศึกษาเทคนิควิธีการปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือน ามา

พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์บัวให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ในการด าเนินงานของสถาบัน

- สามารถปรับปรุงพันธุ์บัวที่ผ่านการคัดเลือก     

3 สายพันธุ์

งานวิจยัและพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากบวั 

มีหนา้ที่ รับผิดชอบงานวิจัย/ทดลองพัฒนาเทคนิค

วิธีการแปรรูปบัวเพ่ือน ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายหารายได้ให้กับสถาบันฯ และเพ่ือ

เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ

- ได้ศึกษาทดลองพัฒนาเทคนิควิธีการแปรรูปบัวให้

อยู่ในรูปแบบเรซ้ินเพ่ือน ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์

จ าหน่าย



มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์พันธุกรรมบัว และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง

ก าหนดนโยบายการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

ปฏิบั ติงานอื่ นๆ ตามที่ ไ ด้ รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ

2563 (1ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) ได้ดังน้ี

4. งานอนุรกัษพ์นัธุกรรมบวั

งาน/หนา้ท่ี ผลการปฏิบติังาน

งานส ารวจ รวบรวมและแลกเปลีย่นพนัธุบ์วั 

มีหน้า ที่  รับผิดชอบในการส ารวจ รวบรวมและ

แลกเปล่ียนพันธุ์บัว เพ่ือเพ่ิมจ านวนพันธุ์บัวในการ

อนุรักษ์ ให้เป็นธนาคารอนุรักษ์พันธุ์บัวให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถาบันฯ

- สถาบันบัวฯได้มอบพันธุ์ บัว ลูกสมใหม่ ช่ื อ 

SEMIWON ให้แก่ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือเป็นไม้ประจ า

จังหวัด

- จ านวนพันธุ์บัวที่ได้จากการแลกเปล่ียน 2 สาย

พันธุ์

งานการจดัท าฐานขอ้มูลพนัธุกรรมบวั 

มีหนา้ที ่รับผิดชอบในพัฒนาระบบในการจัดเกบ็ข้อมูล

พร้อมทั้ ง จัดเก็บ ข้อมูลสายพันธุ์ บั วที่ ไ ด้จากการ

ปรับปรุงพันธุ ์การส ารวจ และการแลกเปล่ียน เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลพันธุก์รรมบัวที่มีในสถาบัน

- ได้ก าหนดรูปแบบการจัดเกบ็ฐานข้อมูลพันธุบั์ว 

งานการเก็บรกัษาพนัธุกรรม 

มีหนา้ที่ เกบ็รักษาเช้ือพันธุกรรมบัวในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์

- สามารถเกบ็รักษาเช้ือพันธุกรรมบัว ของสถาบัน

ได้อย่างสมบูรณ์ 

งานการปรบัปรุงพนัธุ ์

มีหนา้ที ่จัดท าแผนงานการปรับปรุงพันธุ์บัว พร้อมทั้ง

ปรับปรุงพันธุใ์ห้ได้บัวลูกผสมพันธุใ์หม่เพ่ือคัดเลือกส่ง

เข้าประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

- สามารถปรับปรุงพันธุบั์วที่ผ่านการคัดเลือก

3 สายพันธุ์

งานการผลิตและจ าหน่ายตน้พนัธุบ์วั 

มีหนา้ที่ วางแผนการผลิตต้นกล้าบัวเพ่ือการจ าหน่าย

เพ่ือเพ่ิมรายได้

- จ านวนเ งินรายไ ด้จากการจ าหน่ายพันธุ์ บั ว 

150,300 บาท

งานการดูแลรกัษาพนัธุบ์วั 

มีหนา้ที ่ดูแลรักษา ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย และปลูกบัว

- สามารถดูแลรักษาสภาพพันธุ์บัวของสถาบันฯ

ได้สวยงาม ปราศจากโรคและแมลง ต้นพันธุ์มีความ

พร้อมในการใช้ประโยชน์ เช่นการปรับปรุงพันธุ์และกา

จ าหน่าย

งานเพาะและอนุบาลลูกบวั 

มีหนา้ที่ เพาะและอนุบาลเมล็ดพันธุ์, ต้นกล้า, และหัว

พันธุบั์ว

- ด าเนินการเพาะและอนุบาลเมลด็พันธุจ์ านวน 100 ตู้

- ด าเนินการเพาะหัวพันธุบั์ว 50 หัว



ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้



ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินแผ่นดิน



ณ ส้ินสุดไตรมาส 4 

รายการจ าหน่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผนรายไดจ้ากกการจ าหน่ายพนัธุบ์วั 80,000 80,000 70,000 70,000 300,000

ผลรายไดจ้ากกการจ าหน่ายพนัธุบ์วั 36,900 90,100 - 23,300 150,300

แผนรายไดจ้ากกการจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์วั

โหลแกว้
30,000 30,000 25,000 15,000 100,000

ผลรายไดจ้ากกการจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์วัโหล

แกว้
54,700 13,700 - 12,920 81,320

แผนรายไดจ้ากกการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ลป

เนื้ อเยือ่
- 40,000 30,000 30,000 100,000

ผลรายไดจ้ากกการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ลป

เนื้ อเยือ่
- 2,270 - - 2,270

รวมแผน 110,000 150,000 125,000 115,000 500,000

รวมผล 91,600 106,070 - 36,220 233,890

ร้อยละ 46.78

รำยงำนผลรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบัวและผลิตภัณฑ์จำกบัว 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 



ภาพกิจกรรม



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ได้น าพาคณาจารย์และนิสิตในรายวิชา หลักการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ บรรยากาศพิเศษในหัวข้อ

การปรับปรุงพันธุ์บัวประดับ และในคร้ังนี้ ผู้บริหารและนักวิชาการเกษตรของสถาบันบัวฯ   

ได้ต้อนรับคณะ และพาเย่ียมชมสถาบัน

ภาพกิจกรรม

ในวนัที่ 20 ตุลาคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 5 ตุลาคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จ ากัด และทมีจัดสวน

ของสวนนงนุช มอบพันธุไ์ม้พร้อมกบัด าเนินการจัดสวนให้สถาบันบัวฯ เพ่ือความสวยงามและเป็นแหล่ง

ศึกษาพันธุไ์ม้ต่อไป



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 18 กนัยายน 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คุณ Shuichi Sugi จาก Akatsuka Nursery (Thailand) Co.,Ltd ได้เข้าเย่ียมชมสถาบันบัวฯ     

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 18 กนัยายน 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการปลูกเล้ียงบัว

ประดับ โดยมีท่านผู้อ านวยการสถาบันบัวฯ และคณะให้การต้อนรับ ในคร้ังน้ี นายมนัส อารีย์ 

นักวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรในการบรรยาย



ภาพกิจกรรม

ในวนัที่ 1 กนัยายน 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จ ากัด และคณะเดิน

ทางเข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ และเย่ียมชมสถาบันบัวฯ เพ่ือขอค าปรึกษา

ในการปลูกเล้ียงและจัดแสดงพันธุ์บัวเพ่ือการศึกษาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างสวนนงนุชและ

สถาบันบัวราชมงคงตะวันออกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัวให้ยั่งยืนต่อไป



ภาพกิจกรรม

ในวนัที่ 20-21 สิงหาคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนปานเจริญ 

สวนมหาปทุม อุทยานเขาสามร้อยยอดและสวนบัวสองพุ่ม



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 8 สิงหาคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ

และศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร ที่ได้ให้เกยีรติเข้าเย่ียมชมสถาบันบัวฯ



ภาพกิจกรรม

ในวนัที่ 1 กนัยายน 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 30 มกราคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

ทางสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้รับเชิญจากทางสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก

ให้ร่วมจัดการอบรมการปลูกเล้ียงบัวประดับให้กับเกษตรหรือผู้เย่ียมชมที่สนใจ ในงานพฤกษา

ตะวันออก คร้ังที่ 14 โดยมีทา่นผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์

ทอง และ รองผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์วชิราภรณ์ เรือนแป้น ร่วมอบรม     

ในคร้ังน้ี



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 28 มกราคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

งานประกวดประเทศไทย

ในงานพฤกษาตะวันออก คร้ังที่ 14 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

การประกวดแบ่งประเภทออกเป็น

1.ประเภทบัวลูกผสมสายพันธุใ์หม่ -บัวผัน -บัวฝร่ัง -บัวISG

2.ประเภทบัวประดับ -บัวผัน -บัวฝร่ัง –บัวISG



ภาพกิจกรรม

วนัที่ 22 มกราคม 2563

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมจากสมาคมบัวและสวนไม้น ้านานาชาติ

ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐประชาชนจีน คร้ังน้ีทา่น 

ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ


