
หน้าที ่1 จาก 3

งบประมาณทีเ่สนอขอ ผู้รับผิดชอบ

ประจ าปี 2561 โครงการ

530,000               
1 โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมมะขามป้อมในพืน้ที ่จ .นครศรีธรรมราช 60,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2 โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ 

ในจังหวดันครศรีธรรมราช

60,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

3 โครงการปลูกรักษาพันธกุรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมทีไ่ด้จากการส ารวจเก็บรวบรวมในพืน้ทีใ่หม่ 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ปราณี   รัตนานุพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

4 โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ทีม่ีมูลค่าเพิม่จากพืชสมุนไพรมะขามป้อม 80,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ปราณี   รัตนานุพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

5 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ 40,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

6 โครงการการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรมะขามป้อม 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ปราณี   รัตนานุพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

7 โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพือ่การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

8 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรมะขามป้อม 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ปราณี   รัตนานุพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

9 โครงการงานปลูกรักษาพันธกุรรมพืชทีไ่ด้จากการส าหรับรวบรวม 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

พ้ืนที่สงขลา 632,000               
10 โครงการสารานุกรมเร่ืองกล้วย 27,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางชญาดา  เฉลียวพรหม คณะศิลปศาสตร์

11 โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกาบกล้วย 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์

12 โครงการการส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยพืน้เมืองภาคใต้เพือ่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์

อาหารมุง่สู่ความยัง่ยนืของชุมชน 60,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางวชิชุลฎา     ถาวโรจน์ คณะศิลปศาสตร์

13 โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพืน้เมืองทัง้ 3 ฐาน ทีไ่ด้จากการส ารวจเก็บ

รวบรวม (การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐานวทิยา 

สรีรวทิยา การเขตกรรม เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)

140,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายวรพงค์  บุญช่วยแทน คณะวศิวกรรมศาสตร์

14 โครงการการท าผลิตภัณฑ์ใยกล้วยสู่ชุมชน 30,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวตัร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

15 ศึกษาและออกแบบตู้อบกล้วยควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแก๊ส เพือ่ให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้จาก

การแปรรูปกล้วย

50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 อ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

ข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ กิจกรรมย่อย/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



หน้าที ่2 จาก 3

งบประมาณทีเ่สนอขอ ผู้รับผิดชอบ

ประจ าปี 2561 โครงการ

ข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ กิจกรรมย่อย/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16 โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆสู่เชิงพาณิชย์ 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางกมลพร   วรรณชาติ คณะบริหารธรุกิจ

17 โครงการการท าบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ยพุาภรณ์ อุไรรัตน์ คณะบริหารธรุกิจ

18 โครงการการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช (กล้วย) 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางสาทินี วฒันกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19 โครงการกล้วยครบวงจร 35,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางพัชรินทร์  บุญนุน่ วทิยาลยัรัตภมูิ
20 โครงการปลูกรักษาพันธกุรรมกล้วยพืน้เมืองทีไ่ด้จากการส ารวจ 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ภาวนา  พุม่ไสว วทิยาลยัรัตภมูิ

21 โครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวฒันธรรมและภูมิปัญญาเกีย่วกับการท าสวนกล้วย 30,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายอัมรินทร์ สินตินิยมภักดี  วทิยาลยัรัตภมูิ

22 โครงการส ารวจและก าหนดพืน้ทีป่กปักพันธกุรรมกล้วยพืน้เมือง 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายปรีชา  ชัยกูล วทิยาลยัรัตภมูิ

วทิยาเขตตรัง 1,115,000            
23 โครงการการส ารวจพืน้ทีแ่ละการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพ

และกายภาพในพืน้ทีป่กปักพันธกุรรมพืช พืน้ทีป่่าชายหาดของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย

 วทิยาเขตตรัง

120,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายอเนก  สาวะอินทร์ คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารประมง

24 โครงการส ารวจพืน้ทีป่่าชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายอเนก  สาวะอินทร์ คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารประมง

25 โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิท์างชีวภาพของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางสุนันทา   ข้องสาย คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารประมง

26 โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจากพืชในป่าชายหาด 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.ชุตินุช  สุจริต คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารประมง

27 โครงการคัดเลือกสายพันธุเ์ห็ดเสม็ดเพือ่น าไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เภสัช 50,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นางอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารประมง



หน้าที ่3 จาก 3

งบประมาณทีเ่สนอขอ ผู้รับผิดชอบ

ประจ าปี 2561 โครงการ

ข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ กิจกรรมย่อย/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28 โครงการจัดท าฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวชิัย วทิยาเขตตรัง 20,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายนเรศ  ขวญัทอง โครงการจัดต้ังคณะ

วศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

29 โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 นายปรีดา เกิดสุข สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

30 โครงการจัดต้ังศูนยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน 675,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา

ฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ 400,000               
31 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ. 50,000                      1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา

32 โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวชิาการและนิทรรศการ อพ .สธ. 200,000                    1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา

33 โครงการจัดท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวชิัย

150,000                    1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา

รวมงบประมาณ 2,677,000            


