
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

F1A1 1. โครงการการสํารวจพื้นที่

และการรวบรวมข้อมูล

ทรัพยากรทางชีวภาพและ

กายภาพในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช พื้นที่ป่า

ชายหาดของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช พื้นที่

ป่าชายหาดของ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

180,000        การสํารวจพื้นที่

และการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืช

ระยะที่ 1 พื้นที่ 10 

ไร่

- การสํารวจ

ขอบเขตพื้นที่

- การจัดทําแนวกัน

ไฟป่า

- การสํารวจ

ทรัพยากรทาง

ชีวภาพ และการทํา

รหัสพิกัดตันไม้

- การจัดทําแผนที่

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

150,000      การสํารวจพื้นที่

และการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืช

ระยะที่ 2 พื้นที่ 10ไร่

- การสํารวจ

ทรัพยากรทาง

ชีวภาพ การทํารหัส

พิกัดตันไม้

- การจัดทําแผนที่

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

150,000      การสํารวจพื้นที่

และการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืช

ระยะที่ 3 พื้นที่ 10 

ไร่

- การสํารวจ

ทรัพยากรทาง

ชีวภาพ การทํารหัส

พิกัดตันไม้

- การจัดทําแผนที่

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

180,000      การสํารวจพื้นที่

และการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืช

ระยะที่ 4 พื้นที่ 15 

ไร่

- การสํารวจ

ทรัพยากรทาง

กายภาพ และจัดทํา

แผนที่พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

- การสํารวจระดับ

ความสูงของพื้นที่

- การสํารวจ

ลักษณะดิน

- การเจาะเก็บ

ตัวอย่างดิน

160,000     การสํารวจพื้นที่

และการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืช

ระยะที่ 5พื้นที่ 15 ไร่

- การสํารวจ

ทรัพยากรทาง

กายภาพ และ

จัดทําแผนที่พื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพืช

- การสํารวจระดับ

ความสูงของพื้นที่

- การสํารวจ

ลักษณะดิน

- การเจาะเก็บ

ตัวอย่างดิน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F1A1 2.โครงการสํารวจพื้นที่ป่า

ชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้

คนขับ

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช 

อพ.สธ. -มทร.ศรีวิชัย

50,000        สํารวจพื้นที่ทาง

อากาศจํานวน 3 ไร่

       50,000 สํารวจพื้นที่ทาง

อากาศจํานวน 3 ไร่

       50,000 สํารวจพื้นที่ทาง

อากาศจํานวน 3 ไร่

        50,000 สํารวจพื้นที่ทาง

อากาศจํานวน 3 ไร่

      50,000 สํารวจพื้นที่ทาง

อากาศจํานวน 3 ไร่

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F1A1 3. โครงการสํารวจและ

กําหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

กล้วยพื้นเมือง

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

(พื้นที่ 1 ไร่)

100,000       วัดขนาดและ

กําหนดเขตพื้นที่

 โครงการสํารวจ

ทรัพยากรพืชใน

พื้นที่และ ทําป้าย

แสดงชื่อพันธุ์พืชใน

เขตพื้นที่โครงการ

       50,000 สํารวจสภาพแนว

เขตแดนพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

ดูแล ใส่ปุ๋ย ตกแต่ง

พันธุ์พืชในพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

       50,000 สํารวจสภาพแนว

เขตแดนพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

ดูแล ใส่ปุ๋ย ตกแต่ง

พันธุ์พืชในพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

        50,000 สํารวจสภาพแนว

เขตแดนพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

ดูแล ใส่ปุ๋ย ตกแต่ง

พันธุ์พืชในพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

      50,000 สํารวจสภาพแนว

เขตแดนพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

ดูแล ใส่ปุ๋ย ตกแต่ง

พันธุ์พืชในพื้นที่ปก

ปักการอนุรักษ์

กล้วยพื้นเมือง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F1A1 4. โครงการเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติในสวนกล้วยพื้นเมือง

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ

(พื้นที่ 1 ไร่)

- สร้างเส้นทางศึกษา

สวนกล้วยพื้นเมือง 

จัดทําแผนที่เส้นทาง

เดินศึกษา

สวนกล้วยพื้นเมือง

 - จัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาพื้นที่สวน

กล้วยพื้นเมือง

ปรับเพิ่มเส้นทาง

ศึกษาสวนกล้วย

พื้นเมือง

      100,000 ดูแลซ่อมบํารุง

เส้นทางเดินศึกษา

สวนกล้วยส่งเสริม

กิจกรรมทัศนศึกษา

เชิงเกษตรสวน

กล้วยพื้นเมือง

        80,000 ดูแลซ่อมบํารุง

เส้นทางเดินศึกษา

สวนกล้วยส่งเสริม

กิจกรรมทัศนศึกษา

เชิงเกษตรสวน

กล้วยพื้นเมือง

      80,000 ดูแลซ่อมบํารุง

เส้นทางเดินศึกษา

สวนกล้วยส่งเสริม

กิจกรรมทัศนศึกษา

เชิงเกษตรสวน

กล้วยพื้นเมือง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

F1A1 5. โครงการสารานุกรมเรื่อง

กล้วย

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

(พื้นที่ 1 ไร่)

30,000        รวบรวมข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเรื่อง

อาหารไทยและ

ขนมที่ทําจากกล้วย

       30,000 รวบรวมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ที่ทําจากกล้วย

       30,000 รวบรวมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นความเชื่อ

และประเพณีของ

ไทยที่เกี่ยวกับกล้วย

 - -  - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 360,000         280,000       380,000       360,000        340,000      1,720,000

F1A2 1. โครงการการสํารวจ เก็บ

ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ

และชีวภาพป่าชายหาด

พื้นที่ป่าชายหาดใน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

       150,000 การสํารวจ เก็บ

ตัวอย่างและ

รวบรวมตัวอย่าง

แห้งพันธ์พืชป่า

ชายหาด ระยะที่ 1

      150,000 การสํารวจ เก็บ

ตัวอย่างและ

รวบรวมตัวอย่าง

แห้งพันธ์พืชป่า

ชายหาด ระยะที่ 2

      150,000 การสํารวจชนิดและ

ความหลากหลาย

นกใน ป่าชายหาด 

ระยะที่ 1

      150,000 การสํารวจชนิดและ

ความหลากหลาย

นกใน ป่าชายหาด 

ระยะที่ 2

     150,000 การสํารวจ และเก็บ

รักษาสายพันธ์

สาหร่ายในป่า

ชายหาด

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F1A2 2. โครงการสํารวจเก็บ

รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทํา

สวนกล้วย

กลุ่มชุมชน

ภายในรัศมี 50 กม.

ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

         60,000 การลงพื้นที่สํารวจ

ข้อมูลการทํา

กิจกรรมกลุ่มชุมชน

เพื่อการรวบรวม

ข้อมูลการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการ

จัดทําสื่อการเรียนรู้

 -  การสร้างสื่อการ

เรียนรู้วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาการ

ทําสวนกล้วย

พื้นเมือง

1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 

1.2 สื่อโสตทัศนวัสดุ

1.3 สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

       30,000 1. การ

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สื่อการ

เรียนรู้

2. การดูแล

บํารุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้

 - 1. การ

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สื่อการ

เรียนรู้

2. การดูแล

บํารุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้

      30,000 1. การ

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สื่อการ

เรียนรู้

2. การดูแบํารุง

รักษาสื่อการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา) ร่วมกับ

โรงเรียนวัดรัตนว

ราราม ต.ท่า

ชะมวง อ.รัตภูมิ 

จ.สงขลา



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F1A2 3. โครงการการสํารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรม

มะขามป้อมในพื้นที่จ.

นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 และพื้นที่รอบๆ 

มหาวิทยาลัย 

ภายในรัศมี 50 

กิโลเมตร

60,000          พื้นที่ จ.

นครศรีธรรมราช

60,000        พื้นที่ จ.

นครศรีธรรมราช

และจังหวัดใกล้เคียง

- - - - - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F1A2 4. โครงการสํารวจเก็บ

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องกับมะขามป้อมใน

พื้นที่จ.นครศรีธรรมราชและ

จังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 และพื้นที่รอบๆ 

มหาวิทยาลัย 

ภายในรัศมี 50 

กิโลเมตร

- - - - - - - - - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F1A2 5. โครงการการสํารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ ของ

ทุเรียนเทศในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 และพื้นที่รอบๆ 

มหาวิทยาลัย 

ภายในรัศมี 50 

กิโลเมตร

60,000          จังหวัด

นครศรีธรรมราช

60,000        จังหวัด

นครศรีธรรมราช

- - - - - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F1A2 6. โครงการสํารวจเก็บ

รวบรวมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับทุเรียนเทศ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 และพื้นที่รอบๆ 

มหาวิทยาลัย 

ภายในรัศมี 50 

กิโลเมตร

1. ได้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นําไปสู่งาน

ฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5

1. ได้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นําไปสู่งาน

ฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5

1. ได้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นําไปสู่งาน

ฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5

1. ได้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นําไปสู่งาน

ฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5

1. ได้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นําไปสู่งาน

ฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

รวม 6 โครงการ รวมงบประมาณ 330,000         270,000       180,000       150,000        180,000               1,110,000 

F1A3 1. โครงการเก็บรวบรวมและ

ขยายพันธุ์พืชป่าชายหาด

พื้นที่คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

ประมง 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง จํานวน 0.5

 ไร่

       150,000 เก็บรวบรวมและ

ขยายพันธ์พืชป่า

ชายหาด (เสม็ดแดง)

 จํานวน 300 ต้น

       50,000 เก็บรวบรวมและ

ขยายพันธ์พืชป่า

ชายหาด (เสม็ดแดง)

 จํานวน 300 ต้น

       50,000 เก็บรวบรวมและ

ขยายพันธ์พืชป่า

ชายหาด (กล้วยไม้

ดิน) จํานวน 200 ต้น

        50,000 เก็บรวบรวมและ

ขยายพันธ์พืชป่า

ชายหาด (พืชดอก) 

จํานวน 200 ต้น

      50,000 เก็บรวบรวมและ

ขยายพันธ์พืชป่า

ชายหาด (พืช

ประดับ) จํานวน 

200 ต้น

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F1A3 2. โครงการปลูกรักษา

พันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้

จากการสํารวจ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา) จํานวน 1 

ไร่

        100,000 จัดทําแปลงปลูก

กล้วย ปรับพื้นที่ 

เตรียมหลุม

ปลูกกล้วยพื้นเมือง 

บํารุงดูแล ใส่ปุ๋ย

กล้วย

ขยายหน่อกล้วย

นอกพื้นที่

       50,000 1. บํารุงดูแล ใส่ปุ๋ย

กล้วย

2. ขยายหน่อกล้วย

นอกพื้นที่

       50,000 1. บํารุงดูแล ใส่ปุ๋ย

กล้วย

2. ขยายหน่อกล้วย

นอกพื้นที่

        50,000 1. บํารุงดูแล ใส่ปุ๋ย

กล้วย

2. ขยายหน่อกล้วย

นอกพื้นที่

      50,000 1. บํารุงดูแล ใส่ปุ๋ย

กล้วย

2. ขยายหน่อกล้วย

นอกพื้นที่

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

F1A3 3. โครงการงานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชสมุนไพร

มะขามป้อมที่ได้จากการ

สํารวจเก็บรวบรวมในพื้นที่ใหม่

พื้นที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 จํานวน 3 ไร่

        150,000 จํานวนเป้าหมาย 

20 ตัวอย่าง

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

40 ตัวอย่าง

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

50 ตัวอย่าง

     100,000 จํานวนเป้าหมาย 

60 ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F1A3 4. โครงการงานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ได้จากการ

สํารวจเก็บรวบรวม

พื้นที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 จํานวน 3.5 ไร่

        150,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง (โคลน)

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง (โคลน)

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง (โคลน)

      100,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง (โคลน)

     100,000 จํานวนเป้าหมาย 

30 ตัวอย่าง (โคลน)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F1A3 5. โครงการงานสวน

พฤกษศาสตร์สมุนไพร

มะขามป้อม

- ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

- ฐานทรัพยากรกายภาพ

- ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

         20,000 เพื่อนําไปสู่การ

สร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญา

       20,000 เพื่อนําไปสู่การ

สร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญา

       20,000 เพื่อนําไปสู่การ

สร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญา

        20,000 เพื่อนําไปสู่การ

สร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญา

      20,000 เพื่อนําไปสู่การ

สร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญา

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

รวม  5 โครงการ รวมงบประมาณ 570,000       320,000     320,000     320,000     320,000    1,850,000

F2A4 1. โครงการองค์ประกอบทาง

เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ

เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

พื้นที่ป่าชายหาด

ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

         70,000 ศึกษาองค์ประกอบ

ทางเคมีเบื้องต้น

ของสารสกัดจาก

ส่วนใบ ดอก และผล

ของเสม็ดขาวและ

เสม็ดแดง

       70,000 การประเมิน

ปริมาณสารพฤกษ

เคมีของสารสกัด

จากส่วนใบ ดอก 

และผล ของเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดง

       70,000 ฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระของสารสกัด

จากส่วนใบ ดอก 

และผล ของเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดง

        70,000 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย

ของสารสกัดจาก

ส่วนใบ ดอก และ

ผล ของเสม็ดขาว

และเสม็ดแดง

     100,000 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางจาก

เสม็ดขาวและเสม็ด

แดง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F2A4 2. โครงการการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจากพืช

ในป่าชายหาด

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

ประมง 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

         80,000 การผลิตไวน์จากพืช

ในป่าชายหาด: 

เสม็ดแดง ทู้ และ

โครงเครง

       80,000 การผลิตเครื่องดื่ม

ประเภทชาจากพืช

ในป่าชายหาดเสม็ด

แดง ทู้ และโครง

เครง

       80,000 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องเวช

สําอางค์จากพืชใน

ป่าชายหาดเสม็ด

แดง ทู้ และโครง

เครง

        80,000 ศึกษาการใช้

ประโยชน์จากเนื้อไม้

เสม็ดขาวและเสม็ด

แดง

      80,000 ศึกษาการใช้

ประโยชน์จาก

เปลือกไม้เสม็ดขาว

และเสม็ดแดง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 3. โครงการกล้วยครบวงจร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

         60,000 1.การให้ความรู้

เกี่ยวกับกล้วยและ

ประโยชน์ใช้ส้อย

2.การสร้าง

มูลค่าเพิ่มของกล้วย

และการส่งเสริมการ

สร้างอาชีพจากกล้วย

3 การจัดทําแผนกล

ยุทธ์ในการ

ดําเนินงานเชิง

พานิชย์ของกล้วย

       60,000 1.ก่ารบริหารต้นทุน

การเพาะปลูกและ

การจัดทําหน่าย

2. การจัดทําแผน

งบประมาณธุรกิจ

กล้วย

3.การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หลักและ

ผลิตภัณฑ์รวม

       60,000 1.การตลาด

ออนไลน์ของกล้อย

และผลผลิตพลอยได้

2. การจัดการขาย

เชิงรุกและการเพิ่ม

ช่องทางการจําหน่าย

3. การบริหาร

จัดการสินค้าและ

การจัดทําบัญชีสินค้า

        60,000 1. การพัฒนาความ

แตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์และการ

เพิ่มยอดขาย

2.การบริหารงาน

คุณภาพและการ

เพิ่มผลผลิต

3.การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการตั้งแต่

ต้นน้ํา-ปลายน้ําของ

ธุรกิจกล้วย

      60,000 1. การทบทวนและ

ปรับกลยุทธิ์การ

ดําเนินงานธุรกิจ

กล้วยกับวิถีชีวิต

ชุมชน

2.โครงการจัดตั้ง

สหกรณ์เพื่อความ

เข้มแข็งและความ

อยู่รอดของชุมชน

3.การจัดทํา

รายงานทางการเงิน

และรายงายผลการ

ดําเนินงานของ

ธุรกิจกล้วยในรอบ 5

 ปี

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

(สงขลา)

F2A4 4. โครงการการส่งเสริมการ

แปรรูปแป้งกล้วย จากกล้วย

พื้นเมืองภาคใต้เพื่อใช้

ประโยชน์   ในผลิตภัณฑ์

อาหารมุ่งสู่ความยั่งยืนของ

ชุมชน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         85,000 แปรรูปแป้งกล้วย

จากกล้วยพื้นเมือง

ภาคใต้ 3 ชนิด 

ได้แก่ กล้วยหิน 

กล้วยตานี และ

กล้วยนางยา

       70,000 ได้ตํารับมาตรฐาน

อาหารที่มีการใช้

แป้งกล้วยจาก

กล้วยพื้นเมือง

ภาคใต้ 3 ชนิด 

ได้แก่ กล้วยหิน 

กล้วยตานี และ

กล้วยนางยา

       80,000 แปรรูปแป้งกล้วย

ดัดแปรจากกล้วย

พื้นเมืองภาคใต้ 3 

ชนิด ได้แก่ กล้วย

หิน กล้วยตานี และ

กล้วยนางยา เพื่อ

ใช้ประโยชน์ทาง

อาหาร

        60,000 เปรียบเทียบการใช้

แป้งกล้วยดัดแปร

จากกล้วยพื้นเมือง

ภาคใต้ เพื่อใช้เป็น

สารให้ความคงตัว

ในผลิตภัณฑ์

ไอศกรีม เทียบกับ

สารให้ความคงตัว

ทางการค้า

      75,000 ได้ผลิตภัณฑ์น้ําแป้ง

ชุบทอดสําเร็จรูปที่

มีการใช้แป้งกล้วย

ดัดแปรทดแทนสาร

ให้ความคงตัวทาง

การค้า

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 5. โครงการงานอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วย

พื้นเมืองทั้ง 3 ฐาน ที่ได้จาก

การสํารวจเก็บรวบรวม 

(การศึกษาประเมินในสภาพ

ธรรมชาติ แปลงทดลอง ใน

ด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐาน

วิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม

 เป็นต้น) (ในห้องปฏิบัติการ 

เช่น ด้านโภชนาการ 

องค์ประกอบ เป็นต้น)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

        200,000 1. เพื่อส่งมอบ

เครื่องจักรและลด

แรงงานคน จํานวน

 2 เครื่อง

ประกอบด้วย 

เครื่องรีด ตัด และ

อบเชือกกล้วย 1 

เครื่อง และเครื่อง

ย่อยวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร 1 

เครื่อง

      300,000 1. เพื่อส่งมอบ

เครื่องจักรและลด

แรงงานคน จํานวน

 1 เครื่อง คือ  

เครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุ

เหลือใช้ทาง

การเกษตร

2. เพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

เหลือใช้ทาง

การเกษตร จํานวน 2

ผลงาน คือ บรรจุ

ภัณฑ์ลักษณะจาน

กลม และจาน

สี่เหลี่ยม

      200,000 1. เพื่อส่งมอบ

เครื่องจักรและลด

แรงงานคน จํานวน

 2 เครื่อง 

ประกอบด้วยเครื่อง

หั่นและซอย 1 

เครื่องและเครื่อง

ทอดสุญญากาศ 1 

เครื่อง

      200,000 1. เพื่อส่งมอบ

เครื่องจักรและลด

แรงงานคน จํานวน

 2 เครื่อง 

ประกอบด้วย ตู้อบ

รังสีอาทิตย์ 1 

เครื่อง และหม้อนึ่ง 

1 เครื่อง

     200,000 1. เพื่อส่งมอบ

เครื่องจักรและลด

แรงงานคน จํานวน

 1 เครื่อง คือ 

เครื่องกวนและอัด

แท่งผลไม้ 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 6. โครงการ “การผลิตภัณฑ์

ใยกล้วยสู่ชุมชน”

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         50,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใย

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการ

ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

อย่างน้อย 1 ครั้ง

       50,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใย

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการ

ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

อย่างน้อย 1 ครั้ง

       50,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใย

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการ

ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

อย่างน้อย 1 ครั้ง

        50,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใย

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการ

ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

อย่างน้อย 1 ครั้ง

      50,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใย

อย่างน้อย 1 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการ

ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

อย่างน้อย 1 ครั้ง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 7. โครงการพัฒนาเครื่องผลิต

เส้นใยจากต้นกล้วย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         50,000 ออกแบบและสร้าง

เครื่องรีดเชือกกล้วย

 เพื่อส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากต้น

กล้วย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 8. โครงการตู้อบกล้วยควบคุม

อัตโนมัติด้วยพลังงานแก๊ส

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

       50,000 ศึกษาและออกแบบ

ตู้อบกล้วยควบคุม

อัตโนมัติด้วย

พลังงานแก๊ส 

เพื่อให้ชาวบ้านใน

ชุมชนมีรายได้จาก

การแปรรูปกล้วย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 9. โครงการเครื่องกวนกล้วย

ควบคุมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

       50,000 ศึกษาและออกแบบ

เครื่องกวนกล้วย

ควบคุมอัตโนมัติ

ด้วยพลังงานแก๊ส 

เพื่อให้ชาวบ้านใน

ชุมชนมีรายได้จาก

การแปรรูปกล้วย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 10. โครงการ “การทําบรรจุ

ภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย”สู่

เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้

การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อย่างน้อย 1 

เล่ม 

– ได้บรรจุภัณฑ์

จากต้นกล้วยอย่าง

น้อย 1 บรรจุภัณฑ์

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

       20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้

การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อย่างน้อย 1 

เล่ม 

– ได้บรรจุภัณฑ์

จากต้นกล้วยอย่าง

น้อย 1 บรรจุภัณฑ์

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

       20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้

การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อย่างน้อย 1 

เล่ม 

– ได้บรรจุภัณฑ์

จากต้นกล้วยอย่าง

น้อย 1 บรรจุภัณฑ์

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

20,000       – ได้คู่มือการเรียนรู้

การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อย่างน้อย 1 

เล่ม 

– ได้บรรจุภัณฑ์

จากต้นกล้วยอย่าง

น้อย 1 บรรจุภัณฑ์

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

      20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้

การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อย่างน้อย 1 

เล่ม 

– ได้บรรจุภัณฑ์

จากต้นกล้วยอย่าง

น้อย 1 บรรจุภัณฑ์

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 11. โครงการ”ระบบบัญชี

บรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ”สู่เชิง

พาณิชย์

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         20,000 – ได้คู่มือการจัดทํา

บัญชีเชิงพาณิชย์ 

อย่างน้อย 1 เล่ม

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

       20,000 – ได้คู่มือการจัดทํา

บัญชีเชิงพาณิชย์ 

อย่างน้อย 1 เล่ม

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

       20,000 – ได้คู่มือการจัดทํา

บัญชีเชิงพาณิชย์ 

อย่างน้อย 1 เล่ม

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

20,000       – ได้คู่มือการจัดทํา

บัญชีเชิงพาณิชย์ 

อย่างน้อย 1 เล่ม

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

      20,000 – ได้คู่มือการจัดทํา

บัญชีเชิงพาณิชย์ 

อย่างน้อย 1 เล่ม

(แตกต่างกันในแต่

ละบรรจุภัณฑ์)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 12. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์

ที่มีมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพร

มะขามป้อม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

         80,000 1.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรมะขาม 

ป้อมแคปซูล       

2.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรยาอมแก้

ไอมะขามป้อม      

3.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

มะขามป้อมแช่อิ่ม

       80,000 1.จัดทําผลิตภัณฑ์

ไวน์สมุนไพร

มะขามป้อม    

2.จัดทําผลิตภัณฑ์

น้ําสมุนไพร

มะขามป้อมสกัด  

3.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรสบู่

มะขามป้อม

       80,000 1.จัดทําผลิตภัณฑ์

น้ําสมุนไพรตรีผลา 

2.จัดทําผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรตรีผลา

แคปซูล  

3.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรชาตรีผลา

        80,000 1.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรโลชั่นบํารุง

ผิวมะขามป้อม

2.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

มะขามป้อมผง

พร้อมชงดื่ม 

3. จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรลูกประคบ

มะขามป้อม

      80,000 1.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแยม

มะขามป้อม       

2. จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

มะขามป้อมผสม

บ๊วย               

3.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรน้ําพริก

มะขามป้อม       

4.จัดทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

มะขามป้อม

ทรงเครื่อง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F2A4 13. โครงการการศึกษาการ

เจริญเติบโต สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา การเขตกรรมการ

ขยายพันธุ์ทุเรียนเทศ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

       30,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์

ทรัพยากรทั้ง 

3 ฐาน นําไปสู่การ

พัฒนา

ในด้านต่างๆ

        30,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์

ทรัพยากรทั้ง 

3 ฐาน นําไปสู่การ

พัฒนา

ในด้านต่างๆ

      30,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์

ทรัพยากรทั้ง 

3 ฐาน นําไปสู่การ

พัฒนา

ในด้านต่างๆ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F2A4 14. โครงการการใช้ประโยชน์

ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกัน

กําจัดศัตรูพืช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

         50,000 ประยุกต์ใช้ส่วน

ต่างๆ 

ของทุเรียนเทศเพื่อ

ป้องกันศัตรูพืช

       50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ

ของทุเรียนเทศเพื่อ

ป้องกันศัตรูพืช

 - -  - -  - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

F2A4 15. โครงการขยายพันธุ์พืช

สมุนไพรมะขามป้อม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 - -  - -  - -         20,000 ผลิตต้นกล้า

มะขามป้อมที่มี

คุณภาพ(ผลดกและ

มีขนาดใหญ่)

      20,000 ผลิตต้นกล้า

มะขามป้อมที่มี

คุณภาพ(ผลดกและ

มีขนาดใหญ่)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 16. โครงการการศึกษาการใช้

ประโยชน์จากกาบกล้วย  

พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

20,000        องค์ความรู้ 

กรรมวิธีที่เหมาะสม

ในการเตรียมและ

ทํากาบกล้วยเพื่อใช้

ทําผลิตภัณฑ์

       25,000 องค์ความรู้ 

กรรมวิธีที่เหมาะสม

ในการตกแต่งกาบ

กล้วยเพื่อใช้ทํา

ผลิตภัณฑ์

       50,000 องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับสมบัติ

ต่าง ๆ ของกาบ

กล้วย:การซึมน้ํา 

ความชื้น ความ

เหนียว สี

        20,000 ผลิตภัณฑ์จากกาบ

กล้วย

      50,000 เอกสารองค์ความรู้

เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากกาบ

กล้วยและถ่ายทอด

ความรู้ให้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

เป็นแนวทางในการ

เพิ่มรายได้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A4 17. โครงการการคัดเลือกสาย

พันธุ์เห็ดเสม็ดเพื่อนําไปใช้ใน

ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ

ผลิตภัณฑ์เภสัช

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

         70,000 ศึกษาสายพันธุ์ของ

เห็ดเสม็ดที่สามารถ

เพาะเลี้ยงบนอาหาร

เลี้ยงเชื้อสังเคราะห์

       70,000 การเตรียมหัวเชื้อ

เห็ดเสม็ด

       70,000 ศึกษาการแปรรูป

เห็ดเสม็ดเพื่อใช้

ประโยชน์เป็น

ผลิตภัณฑ์อาหาร

        50,000 ศึกษาฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของเห็ด

เสม็ดเพื่อนําไป

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช 

ระยะที่ 1

      50,000 ศึกษาฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของเห็ด

เสม็ดเพื่อนําไป

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช 

ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F2A4 18. โครงการวางแผนจําแนก

พันธุ์ และพัฒนาพันธุ์

ทุเรียนเทศ ด้วยเทคนิคชีวภาพ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

 - -       120,000 จําแนกพันธุ์

ทุเรียนเทศด้วย

เทคนิค

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้อย่างน้อย 20 

โคลน

      120,000 จําแนกพันธุ์

ทุเรียนเทศด้วย

เทคนิค

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้อย่างน้อย 20 

โคลน

      120,000 จําแนกพันธุ์

ทุเรียนเทศด้วย

เทคนิค

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้อย่างน้อย 20 

โคลน

 - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 19. โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ 

(ด้านอาหาร)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

         40,000 1.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหารเสริม ได้แก่ 

ใบทุเรียนอบแห้ง 

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบชาทุเรียนเทศ

2.พัฒนาชาใบ

ทุเรียนพร้อมชง

พร้อมชง  

3.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหาร เช่น แยม

ทุเรียนเทศ 

4.ทุเรียนเทศแผ่น

(อบแห้ง) 

5.น้ําทุเรียนเทศ

พร้อมดื่ม

       40,000 1.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหารเสริม ได้แก่ 

ใบทุเรียนอบแห้ง 

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบชาทุเรียนเทศ

2.พัฒนาชาใบ

ทุเรียนพร้อมชง

พร้อมชง  

3.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหาร เช่น แยม

ทุเรียนเทศ 

4.ทุเรียนเทศแผ่น

(อบแห้ง) 

5.น้ําทุเรียนเทศ

พร้อมดื่ม

       40,000 1.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหารเสริม ได้แก่ 

ใบทุเรียนอบแห้ง 

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบชาทุเรียนเทศ

2.พัฒนาชาใบ

ทุเรียนพร้อมชง

พร้อมชง  

3.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหาร เช่น แยม

ทุเรียนเทศ 

4.ทุเรียนเทศแผ่น

(อบแห้ง) 

5.น้ําทุเรียนเทศ

พร้อมดื่ม

        40,000 1.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหารเสริม ได้แก่ 

ใบทุเรียนอบแห้ง 

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบชาทุเรียนเทศ

2.พัฒนาชาใบ

ทุเรียนพร้อมชง

พร้อมชง  

3.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหาร เช่น แยม

ทุเรียนเทศ 

4.ทุเรียนเทศแผ่น

(อบแห้ง) 

5.น้ําทุเรียนเทศ

พร้อมดื่ม

      40,000 1.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหารเสริม ได้แก่ 

ใบทุเรียนอบแห้ง 

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบชาทุเรียนเทศ

2.พัฒนาชาใบ

ทุเรียนพร้อมชง

พร้อมชง  

3.เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

ทุเรียนเทศ เป็น

อาหาร เช่น แยม

ทุเรียนเทศ 

4.ทุเรียนเทศแผ่น

(อบแห้ง) 

5.น้ําทุเรียนเทศ

พร้อมดื่ม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

รวม 19 โครงการ รวมงบประมาณ 895,000       1,105,000  1,020,000  920,000     875,000    4,815,000

F2A5 1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล

ป่าชายหาด อพ.สธ. 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

         30,000 จัดทําฐานข้อมูล 

ป่าชายหาด อพ.สธ.

 มทร.ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

       30,000 จัดทําฐานข้อมูล 

ป่าชายหาด อพ.สธ.

 มทร.ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

       30,000 จัดทําฐานข้อมูล 

ป่าชายหาด อพ.สธ.

 มทร.ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

 - -  - - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A5 2. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูล 

อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

         50,000 1. เพื่อเป็นการนํา
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ

 ที่ได้จากการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มาบันทึกลง

ในระบบฐานข้อมูล

2. เพื่อมีระบบ

เชื่อมต่อข้อมูล

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยถึงกันได้ 

3.เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้

ของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสู่

สาธารณชน

       50,000 1. เพื่อเป็นการนํา
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ

 ที่ได้จากการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มาบันทึกลง

ในระบบฐานข้อมูล

2. เพื่อมีระบบ

เชื่อมต่อข้อมูล

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยถึงกันได้

3.เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้

ของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสู่

สาธารณชน

       50,000 1. เพื่อเป็นการนํา
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ

 ที่ได้จากการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มาบันทึกลง

ในระบบฐานข้อมูล

2. เพื่อมีระบบ

เชื่อมต่อข้อมูล

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยถึงกันได้ 

3.เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้

ของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสู่

สาธารณชน

        50,000 1. เพื่อเป็นการนํา
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ

 ที่ได้จากการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มาบันทึกลง

ในระบบฐานข้อมูล

2. เพื่อมีระบบ

เชื่อมต่อข้อมูล

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยถึงกันได้

3.เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้

ของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสู่

สาธารณชน

      50,000 1. เพื่อเป็นการนํา
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ

 ที่ได้จากการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มาบันทึกลง

ในระบบฐานข้อมูล

2. เพื่อมีระบบ

เชื่อมต่อข้อมูล

กิจกรรมอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ของ

หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยถึงกันได้

3.เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้

ของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสู่

สาธารณชน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F2A5 3. โครงการจัดทําฐานข้อมูล

สมุนไพรมะขามป้อม

- ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

- ฐานทรัพยากรกายภาพ

- ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช

           5,000 จํานวนข้อมูลที่

เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

         5,000 จํานวนข้อมูลที่

เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

         5,000 จํานวนข้อมูลที่

เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

          5,000 จํานวนข้อมูลที่

เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

        5,000 จํานวนข้อมูลที่

เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณ          85,000        85,000        85,000        55,000       55,000 365,000



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A7 1.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

        200,000 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ทรัพยากรกายภาพ

 ชีวภาพ ป่าชายหาด

      200,000 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ทรัพยากรภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ป่าชายหาด

      200,000 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ทรัพยากร

วัฒนธรรม ป่า

ชายหาด

      200,000 จัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ป่า

ชายหาด

     200,000 จัดทํานิทรรศการ

ทรัพยากรกายภาพ

 ชีวภาพ วัฒนธรรม

 และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ป่าชายหาด

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F3A7 2. โครงการการสร้างจิตสํานึก

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

(กล้วย)

กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการถาวร

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

 200000

(กิจกรรมที่ 1 

จํานวน 

100,000 บาท

/กิจกรรมที่ 2 

จํานวน 

100,000 บาท)

– มีพื้นที่ในการจัด

นิทรรศการถาวร

–ได้ทําการ

ออกแบบและจัดทํา

ผังรูปแบบการจัด

แสดงเสร็จสมบูรณ์

ในการสร้าง

จิตสํานึกการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

– มีพื้นที่และ

อุปกรณ์ต่างๆใน

การจัดแสดง

นิทรรศการ

ศึกษาพื้นที่แหล่ง

เรียนรู้

-ทําการออกแบบ

และจัดทําผัง

-มีพื้นที่ในการ

จัดการเรียนรู้

 550000

(กิจกรรมที่ 1

 จํานวน 

250,000 บาท

/กิจกรรมที่ 2

 จํานวน 

300,000 

บาท)

– ได้ติดตั้งบอร์ดจัด

แสดงนิทรรศการ

พร้อมงานระบบ

ไฟฟ้าและสื่อการ

เรียนรู้

– มีการจัดแสดง

นิทรรศการการ

สร้างจิตสํานึก

– มีการจัดทําผัง

ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้

– มีการติดตั้ง

อุปกรณ์ (ป้าย

สัญลักษณ์ สื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ)

– ได้จัดวางระบบที่

เกี่ยวข้องกับฐาน

การเรียนรู้ (ระบบ

น้ํา ระบบไฟฟ้า)

 200000

(กิจกรรมที่ 1

 จํานวน 

100,000 บาท

/กิจกรรมที่ 2

 จํานวน 

100,000 

บาท)

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ปรับปรุงสื่อการ

เรียนรู้ในการจัด

แสดงนิทรรศการให้

มีความเหมาะสม

กับแผนงานและ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

และบํารุงรักษาสื่อ

การเรียนรู้และ

อุปกรณ์ต่างๆ

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ในการปรับปรุงสื่อ

การเรียนรู้ในพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ให้มี

ความเหมาะสมกับ

แผนงานและ

เทคโนโลยีปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

บํารุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ

 200000

(กิจกรรมที่ 1 

จํานวน 

100,000 บาท

/กิจกรรมที่ 2

 จํานวน 

100,000 บาท)

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ปรับปรุงสื่อการ

เรียนรู้ในการจัด

แสดงนิทรรศการให้

มีความเหมาะสม

กับแผนงานและ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

และบํารุงรักษาสื่อ

การเรียนรู้และ

อุปกรณ์ต่างๆ

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ในการปรับปรุงสื่อ

การเรียนรู้ในพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ให้มี

ความเหมาะสมกับ

แผนงานและ

เทคโนโลยีปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

บํารุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ

 200000

(กิจกรรมที่ 1

 จํานวน 

100,000 

บาท

/กิจกรรมที่ 2

 จํานวน 

100,000 

บาท)

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ปรับปรุงสื่อการ

เรียนรู้ในการจัด

แสดงนิทรรศการให้

มีความเหมาะสม

กับแผนงานและ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

และบํารุงรักษาสื่อ

การเรียนรู้และ

อุปกรณ์ต่างๆ

– ได้ทําการเพิ่มเติม

ในการปรับปรุงสื่อ

การเรียนรู้ในพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ให้มี

ความเหมาะสมกับ

แผนงานและ

เทคโนโลยีปัจจุบัน

– มีการซ่อมแซม

บํารุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ        400,000      750,000      400,000      400,000     400,000 2,350,000

F3A8 1. โครงการจัดทําสื่อ

ทรัพยากรป่าชายหาด

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

- - 250,000      จัดทําหนังสือพันธุ์

พืชป่าชายหาด

- - 250,000      จัดทําหนังสือพันธุ์

นกป่าชายหาด

- - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A8 2.โครงการจัดตั้งศูนย์

ประสานงานโครงการ อพ.สธ.

 ฝั่งอันดามัน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

800,000        ศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ฝั่งอันดามัน

600,000      ศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ฝั่งอันดามัน

600,000      ศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ฝั่งอันดามัน

600,000      ศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ฝั่งอันดามัน

600,000     ศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

F3A8 3. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ในงานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

300,000        งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

"ทรัพยากรไทย: 

ศักยภาพมากล้นมี

ให้เห็น" 

ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ศูนย์

สระบุรี จ.สระบุรี

300,000      รวบรวมและ

จัดเตรียมผลงาน

วิชาการด้านการ

อนุรักษ์ฯของ

มหาวิทยาลัย

300,000      งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

"ทรัพยากรไทย: 

ชาวบ้านไทยได้

ประโยชน"์

300,000      รวบรวมและ

จัดเตรียมผลงาน

วิชาการด้านการ

อนุรักษ์ฯของ

มหาวิทยาลัย

300,000     งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

"ทรัพยากรไทย: 

ประโยชน์แท้แก่

มหาชน"

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A8 4. โครงการจัดทําหนังสือ

เผยแพร่ผลสําเร็จจาก

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารีฯ ของมทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

150,000        1.เพื่อรวบรวมและ

เผยแพร่แนวทาง

ปฏิบัติและผลสําเร็จที่

ดีของการสนอง

พระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก สู่

สาธารณะ

2.เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้เผยแพร่

ความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

สนองพระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณะ

3.เพื่อส่งเสริมให้

บุคคลมีจิตสํานึกที่ดี

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

150,000      1.เพื่อรวบรวมและ

เผยแพร่แนวทาง

ปฏิบัติและผลสําเร็จที่

ดีของการสนอง

พระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก สู่

สาธารณะ

2.เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้เผยแพร่

ความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

สนองพระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณะ

3.เพื่อส่งเสริมให้

บุคคลมีจิตสํานึกที่ดี

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

150,000      1.เพื่อรวบรวมและ

เผยแพร่แนวทาง

ปฏิบัติและผลสําเร็จที่

ดีของการสนอง

พระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก สู่

สาธารณะ

2.เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้เผยแพร่

ความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

สนองพระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณะ

3.เพื่อส่งเสริมให้

บุคคลมีจิตสํานึกที่ดี

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

150,000      1.เพื่อรวบรวมและ

เผยแพร่แนวทาง

ปฏิบัติและผลสําเร็จที่

ดีของการสนอง

พระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก สู่

สาธารณะ

2.เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้เผยแพร่

ความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

สนองพระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณะ

3.เพื่อส่งเสริมให้

บุคคลมีจิตสํานึกที่ดี

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

150,000     1.เพื่อรวบรวมและ

เผยแพร่แนวทาง

ปฏิบัติและผลสําเร็จที่

ดีของการสนอง

พระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก สู่

สาธารณะ

2.เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้เผยแพร่

ความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

สนองพระราชดําริใน

โครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณะ

3.เพื่อส่งเสริมให้

บุคคลมีจิตสํานึกที่ดี

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา

F3A8 5. จัดทําเว็บไซด์

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

(อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย)

หน่วยบริการทาง

วิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย สงขลา

20,000          เพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

20,000        เพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

20,000        เพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

20,000        เพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

20,000       เพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 1,270,000    1,320,000  1,070,000  1,320,000   1,070,000 6,050,000

รวม 7 กิจกรรม 

จํานวน 45 โครงการ
รวมทั้งหมด 3,910,000    4,130,000  3,455,000  3,525,000   3,240,000 18,260,000


