
หน้าที่ 1 จาก 3

ล ำดบัที่ กิจกรรมยอ่ย/โครงกำร จัดสรร (ปรับปรุง) ผู้รับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ

          1,540,000

1 โครงการการส ารวจพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพ

และกายภาพในพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรมพชื พื้นที่ปา่ชายหาดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

              120,000 นายอเนก  สาวะอนิทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

2 โครงการส ารวจพื้นที่ปา่ชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ                 50,000 นายอเนก  สาวะอนิทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

3 โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิท์างชีวภาพของเสม็ดขาวและ

เสม็ดแดง

                50,000 ผศ.สุนนัทา  ข้องสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

4 โครงการการผลิตผลิตภณัฑ์ทางชีวภาพจากพชืในปา่ชายหาด                 50,000 ผศ. ดร.ชุตินชุ  สุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

5 โครงการการคัดเลือกสายพนัธุเ์หด็เสม็ดเพื่อน าไปใช้ในด้านผลิตภณัฑ์

อาหารและผลิตภณัฑ์เภสัช

                50,000 ดร.อมรรัตน ์องัอจัฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

6 โครงการจัดท าฐานข้อมูลปา่ชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง                 20,000 นายนเรศ ขวัญทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

7 โครงการจัดต้ังพพิธิภณัฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และ

ภมูิปญัญาทอ้งถิน่

              100,000 นายปรีดา เกดิสุข สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

8 โครงการการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ.                 50,000 สถาบนัวิจัยและพฒันา สถาบนัวิจัยและพฒันา

9 โครงการการเข้าร่วมจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการและ

นทิรรศการ อพ.สธ.

              200,000 สถาบนัวิจัยและพฒันา สถาบนัวิจัยและพฒันา

10 โครงการจัดท าหนงัสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีของ มทร.

ศรีวิชัย

              150,000 สถาบนัวิจัยและพฒันา สถาบนัวิจัยและพฒันา

11 โครงการจัดต้ังศูนยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ังอนัดามัน               700,000 สถาบนัวิจัยและพฒันา สถาบนัวิจัยและพฒันา

เอกสำรแนบ 1

ขอ้เสนอโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุำคม 2559 – 30 กันยำยน 2564)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชยั

 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

วิทยำเขตตรัง



หน้าที่ 2 จาก 3

ล ำดบัที่ กิจกรรมยอ่ย/โครงกำร จัดสรร (ปรับปรุง) ผู้รับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ

ขอ้เสนอโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุำคม 2559 – 30 กันยำยน 2564)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชยั

 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

             405,000

12 โครงการการส ารวจเกบ็รวบรวมพนัธุกรรมมะขามปอ้มในพื้นที่

จ.นครศรีธรรมราช

                45,000 ผศ.ดร.ยนืยง  วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

13 โครงการการส ารวจเกบ็รวบรวมพนัธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

ของทเุรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                45,000 ผศ.ดร.ยนืยง  วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

14 โครงการปลูกรักษาพนัธุกรรมพชืสมุนไพรมะขามปอ้มที่ได้จากการส ารวจ

เกบ็รวบรวมในพื้นที่ใหม่

              150,000 ผศ.ดร.ปราณี รัตนานพุงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

15 โครงการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากพชืสมุนไพรมะขามปอ้ม                 70,000 ผศ.ดร.ปราณี รัตนานพุงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

16 โครงการการพฒันาผลิตภณัฑ์จากทเุรียนเทศ                 40,000 ผศ.ดร.เสาวณีย ์ชัยเพชร คณะอตุสาหกรรมเกษตร

17 โครงการการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรมะขามปอ้ม                  5,000 ผศ.ดร.ปราณี รัตนานพุงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

18 การใช้ประโยชนท์เุรียนเทศเพื่อการปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื                 50,000 ผศ.ดร.พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

             607,000

19 โครงการสารานกุรมเร่ืองกล้วย                 27,000 นางชญาดา  เฉลียวพรหม คณะศิลปศาสตร์

20 โครงการการศึกษาการใช้ประโยชนจ์ากกาบกล้วย                 20,000 นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์

21 โครงการการส่งเสริมการแปรรูปแปง้กล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อ

ใช้ประโยชนใ์นผลิตภณัฑ์อาหารมุง่สู่ความยัง่ยนืของชุมชน

                60,000 นางวิชชุลฎา  ถาวโรจน์ คณะศิลปศาสตร์

22 โครงการงานอนรัุกษแ์ละใช้ประโยชนท์รัพยากรกล้วยพื้นเมือง 3 ฐาน ที่

ได้จากการส ารวจเกบ็รวบรวม

              140,000 นายวรพงค์  บญุช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 โครงการการท าผลิตภณัฑ์ใยกาบกล้วยสู่ชุมชน                 30,000 ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

24 โครงการพฒันาเคร่ืองผลิตเส้นใยจากต้นกล้วย                 50,000 นายทวิชาติ  เยน็วิเศษ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

25  โครงการระบบบญัชีบรรจุภณัฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์                 20,000 นางกมลพร  วรรณชาติ คณะบริหารธุรกจิ

26 โครงการการท าบรรจุภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์                 20,000 ผศ.ดร.ยพุาภรณ์  อไุรรัตน์ คณะบริหารธุรกจิ

27 โครงการการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษพ์นัธุกรรม(กล้วย)                 70,000 นางสาทนิ ี วัฒนกจิ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

28 โครงการกล้วยครบวงจร                 35,000 ดร.พชัรินทร์  บญุนุน่ วิทยาลัยรัตภมูิ

29 โครงการปลูกรักษาพนัธุกรรมกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการส ารวจ                 50,000 ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว วิทยาลัยรัตภมูิ

พ้ืนที่สงขลำ

วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช



หน้าที่ 3 จาก 3

ล ำดบัที่ กิจกรรมยอ่ย/โครงกำร จัดสรร (ปรับปรุง) ผู้รับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ

ขอ้เสนอโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุำคม 2559 – 30 กันยำยน 2564)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชยั

 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

30 โครงการส ารวจเกบ็รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภมูิปญัญาเกีย่วกบัการ

ท าสวนกล้วย

                50,000 นายอมัรินทร์  สินตินยิมภกัดี วิทยาลัยรัตภมูิ

31 โครงการส ารวจและก าหนดพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรมกล้วยพื้นเมือง                 35,000 นายปรีชา  ชัยกลู วิทยาลัยรัตภมูิ

          2,552,000รวมทั้งสิน้


