แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
2560
60,000 การสารวจพื้นที่และการ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ป่า
ชายหาดระยะที่ 1 พื้นที่
10 ไร่
- การสารวจขอบเขตพื้นที่
- การจัดทาแนวกันไฟป่า
- การสารวจทรัพยากร
ทางชีวภาพ และการทา
รหัสพิกัดตันไม้

เป้าหมาย
2561
60,000 สารวจพื้นที่และการรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ป่าชายหาด
ระยะที่ 2
- การสารวจต้นเสม็ดแดงใน
พื้นที่ป่าชายหาดอย่างน้อย
30 ไร่
- การสารวจต้นเสม็ดแดงและ
ทาหรัสพิกัด
-รวบรวมฐานข้อมูลต้นเสม็ด
แดง

F1A1

1. โครงการการสารวจพื้นที่และการรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าชายหาดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

จังหวัดตรัง

F1A1

2. .โครงการสารวจพื้นที่ป่าชายหาดโดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ

จังหวัดตรัง

48,500 สารวจพื้นที่ทางอากาศ
พื้นที่ป่าชายหาดระยะที่ 1
-สารวจทางอากาศพื้นที่
มหาวิทยาลัย จานวน 30
ไร่

40,000 สารวจพื้นที่ทางอากาศ
พื้นที่ป่าชายหาดระยะที่ 2
-สารวจทางอากาศพื้นที่
มหาวิทยาลัย จานวน 30 ไร่
-สารวจทางอากาพื้นที่ป่า
ชายหาดใกล้เคียงมหาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
วิทยาเขต ตรัง ใรรัศมี 15
กิโลเมตร

F1A1

3. โครงการสารวจและกาหนดพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง

จังหวัดสงขลา

35,000 วัดขนาดและกาหนดเขต
พื้นที่
โครงการสารวจ
ทรัพยากรพืชในพื้นที่และ
ทาป้ายแสดงชื่อพันธุ์พืช
ในเขตพื้นที่โครงการ

35,000 สารวจ ทารหัสประจาต้นไม้
ทารหัสพิกัดและค่าพิกัดของ
ทรัพยากรบริเวณห้วยช้างแล่น
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
กล้วยพื้นเมือง รวมถึงการ
ขยายพื้นที่และขยายพันธุ์
กล้วยพื้นเมือง อย่างน้อย 10
ชนิด

เป้าหมาย
2562
69,990 1.ทาการสารวจเก็บข้อมูลตัวอย่างชั้นผิวดินในพื้นที่ป่า
ชายหาดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าชายหาด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง อย่างน้อย 20 จุด
2. การรวบรวมฐานข้อมูลชั้นผิวดินในพื้นที่ป่าชายหาด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง เช่น การจัดทาแผนที่ การเขียนภาพ 3 มิติ
เป็นต้น
3. การส่งข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ให้กับ ศูนย์ อพ.สธ.
เพื่อดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ หรือ สื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ทรัพยากรทางกายภาพในพื้นที่ป่าชายหาด

40,000 สารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัดและค่าพิกัด
ของทรัพยากรบริเวณห้วยช้างแล่น เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
รวมถึงการขยายพื้นที่และขยายพันธุ์กล้วยพื้นเมือง
อย่างน้อย 20 ชนิด

2563

เป้าหมาย

หมายเหตุ
2564

เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
2560

เป้าหมาย

เป้าหมาย
2561
80,000 สร้างเส้นทางและทาแผนที่
ทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
บริเวณห้วยช้างแล่น รวมถึง
การทาฝาย 1 ฝาย พร้อม
คู่มอื ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ระยะทาง 300 เมตร

เป้าหมาย
2562
150,000 สร้างเส้นทางและทาแผนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณห้วยช้างแล่น
รวมถึงการเพิ่มฝาย 1 ฝาย(รวม 2 ปี 2ฝาย) และ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 600 เมตร

เป้าหมาย
2563
80,000 การดูแลรักษาและซ่อมแซม
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
การสร้างสะพานไม้เชื่อม
พื้นที่กล้วยพันธุ์พื้นเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
ห้วยช้างแล่น

หมายเหตุ
เป้าหมาย

2564

F1A1

4. โครงการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในสวน
กล้วยพื้นเมือง

จังหวัดสงขลา

F1A1

5. โครงการสารานุกรมเรื่องกล้วย

จังหวัดสงขลา

F1A2

1.โครงการการสารวจ เก็บตัวอย่างทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพป่าชายหาด

จังหวัดตรัง

F1A2

2.โครงการการคัดแยกและเก็บรวบรวมสาย
พันธุ์เชื้อราโตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดงและเสม็ด

จังหวัดตรัง

F1A2

3. โครงการการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
มะขามป้อมในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

38,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

60,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2

4.โครงการการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศใน
จังหวัดนครศรีฯ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

25,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

60,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2

5.โครงการสารวจเก็บรวบรวมภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อมในพื้นที่
จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

40,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

21,448 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

48,000 พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2

6. โครงการสารวจเก็บรวบรวมภูมปิ ัญญาที่
เกี่ยวข้องกับทุเรียนเทศ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

40,000 1. ได้องค์ความรู้ ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

17,840 ได้องค์ความรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

45,000 ได้องค์ความรู้ ภูมปิ ัญญา

รวม 5 โครงการ

รวมงบประมาณ

27,000 รวบรวมข้อมูลภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นเรื่องอาหารไทย
และขนมที่ทาจากกล้วย

170,500

215,000
40,000 การสารวจ เก็บตัวอย่างและ
รวบรวมตัวอย่างแห้งพันธ์พืช
ป่าชายหาด

259,990

80,000

0

40,000 การสารวจ เก็บตัวอย่างและรวบรวมตัวอย่างแห้ง
พันธ์พืชป่าชายหาด (เตยทะเล)
40,000 1. เพื่อเก็บคัดแยกสายพันธ์
เชื้อราโตรโคเดอมาจากดิน
บริเวณรากเสม็ดแดง
2. เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธ์
เชื้อราโตรโคเดอมาจากดิน
บริเวณรากเสม็ดแดง

48,000 1. เพื่อเก็บคัดแยกสายพันธ์เชื้อรา
โตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดง
2. เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธ์เชื้อรา
โตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดง

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
2560
50,000 การลงพื้นที่สารวจข้อมูล
การทากิจกรรมกลุ่มชุมชน
เพื่อการรวบรวมข้อมูลการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการ
จัดทาสื่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
2561
40,000 สื่อการเรียนรู้ดา้ นวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกล้วย
พื้นเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
1.1 สื่อวิดทิ ัศน์
1.2 เอกสารแผ่นพับ

50,000 จัดทาแปลงปลูกกล้วย
ปรับพื้นที่ เตรียมหลุม
ปลูกกล้วยพื้นเมือง บารุง
ดูแล ใส่ปุ๋ยกล้วย
ขยายหน่อกล้วยนอกพื้นที่

30,000 ปลูกและบารุงรักษาพันธุ์
กล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการ
สารวจและรวบรวม 10 สาย
พันธุ์ จานวน 100 ต้น

เป้าหมาย
2562
50,000 การเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
1.1 นิทรรศการ
1.2 สารคดีรวบข้อมูลครบถ้วน
1.3 หนังสือ

2563

เป้าหมาย

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2564
28,000 ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมือง
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช

F1A2

7.โครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาเกี่ยวกับการทาสวนกล้วย

จังหวัดสงขลา

F1A2

8.โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
ที่ได้จากการสารวจ

จังหวัดสงขลา

F1A3

1.โครงการเก็บรวบรวมและขยายพันธุ์พืชป่า
ชายหาด

จังหวัดตรัง

F1A3

2.โครงการงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สมุนไพรมะขามป้อมที่ได้จากการสารวจเก็บ
รวบรวมในพื้นที่ใหม่

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

149,359 จานวนเป้าหมาย 20
ตัวอย่าง

150,000 จานวนเป้าหมาย 30 ตัวอย่าง

140,000 จานวนเป้าหมาย 40 ตัวอย่าง

รวม 2 โครงการ

รวมงบประมาณ

149,359

190,000

180,000

F2A4

1.โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

จังหวัดตรัง

50,000 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
เบื้องต้นของสารสกัดจาก
ส่วนใบ ดอก และผล ของ
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

50,000 ศึกษาฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรียก่อ
โรคผิวหนังของสารสกัดจาก
ส่วนใบ ดอก และผล ของ
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

48,240 ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดจากส่วนใบ ดอก
และผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

90,000 ฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรียของสาร
สกัดจากส่วนใบ ดอก และ
ผล ของเสม็ดขาวและเสม็ด
แดง

68,000 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
จากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

F2A4

2.โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจาก
พืชในป่าชายหาด

จังหวัดตรัง

50,000 การผลิตไวน์จากพืชในป่า
ชายหาด: เสม็ดแดง ทู้
และโครงเครง

40,000 ผลิตชาจากพืชในป่าชายหาด
เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง

39,000 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเวชสาอางค์จากพืชในป่า
ชายหาดเสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง

30,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
เนื้อไม้เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

45,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือก
ไม้เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

F2A4

3.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเสม็ด
อบแห้ง

จังหวัดตรัง

F2A4

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร
กระตุ้นภูมคิ ุ้มกันและต้านเชื้อโรคในสภาพสวน
ป่าธรรมชาติ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

F2A4

5.โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

รวม 8 โครงการ

รวมงบประมาณ

163,000

310,000
40,000 เก็บรวบรวมและขยายพันธ์
พืชป่าชายหาด (เสม็ดแดง)
จานวน 300 ต้น

30,000 ปลูกและบารุงรักษาพันธุ์กล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการ
สารวจและรวบรวม 15 สายพันธุ์ จานวน 150 ต้น

159,288

20,000 ปลูกและบารุงรักษาพันธุ์
กล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการ
สารวจและรวบรวม ครบทุก
สายพันธุ์ที่รวบรวมไม่น้อย
กว่า 30 สายพันธุ์

60,000

133,000 จานวนเป้าหมาย 60 ตัวอย่าง

133,000

50,000 ผลิตชาจากพืชในป่าชายหาด
และศึกาองค์ประกอบของ
โภชนาการของผลิตภัณฑ์

48,000 ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเสม็ดอบแห้ง

80,000 ได้สวนป่าสมุนไพรที่มพี ันธุ์
สมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด
จานวนมากกว่า 200 ต้น
50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพื่อ
ป้องกันศัตรูพืช

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพื่อป้องกัน
ศัตรูพืช

169,000

40,000 เก็บรวบรวมและขยายพันธ์พืชป่าชายหาด (เตยทะเล)
จานวน 200 ต้น

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพื่อป้องกันศัตรูพืช

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพื่อป้องกัน
ศัตรูพืช

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ

F2A4

6. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มมี ลู ค่าเพิ่มจาก
สมุนไพรมะขามป้อม

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

F2A4

7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทุเรียนเทศ (ด้านอาหาร)

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

F2A4

8. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
ท้องถิ่นสาหรับใช้ในสัตว์ ด้านสัตวแพทยศาสตร์

F2A4

9. โครงการกล้วยครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี
สมาร์ทฟาร์ม

จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย
2560
69,913 1.จัดทาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมะขาม ป้อม
แคปซูล
2.จัดทาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรยาอมแก้ไอ
มะขามป้อม 3.จัดทา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มะขามป้อมแช่อิ่ม
40,000 1. เปรียบเทียบคุณภาพ
ของเนื้อทุเรียนเทศแห้ง
ด้วยวิธกี ารทาแห้งแบบ
ต่างๆ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา
เนื้อทุเรียนเทศผสม
สมุนไพรในบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม

35,000 1.การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กล้วยและประโยชน์ใช้ส้อย
2.การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กล้วยและการส่งเสริมการ
สร้างอาชีพจากกล้วย
3 การจัดทาแผนกลยุทธุ
ในการดาเนินงานเชิง
พานิชย์ของกล้วย

เป้าหมาย
2561
26,000 1. จัดทาผลิตภัณฑ์ ยาอมแก้
ไอสมุนไพรมะขามป้อม
2. จัดทาผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
ตรีผลาแคปซูล
3. จัดทาผลิตภัณฑ์ น้า
สมุนไพรตรีผลา

เป้าหมาย
2562
50,000 1. จัดทาผลิตภัณฑ์ โลชั่นมะขามป้อม
2. จัดทาผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask มะขามป้อม

40,000 1. . เพื่อศึกษากระบวนการที่
เหมาะสมในการผลิต
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง
2. เพื่อศึกษาคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพของ
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส
ทุเรียนเทศผสมสมุนไพรจาก
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง

39,992 1. เพื่อศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตซอส
หวานพลังงานต่าในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตซอส
คาวพลังงานต่าในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

40,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศ
สาหรับใช้ในการป้องกันและ
กาจัดหนอนในแผลสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์ผงใบทุเรียนเทศ
สาหรับใช้ในการป้องกันและ
กาจัดหนอนในแผลสัตว์ 1
ชนิด

40,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในท้องถิ่นสาหรับใช้ในสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ในสัตว์ 1 ชนิด (ระยะที่ 2)

50,000 ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สมาร์ทฟาร์มในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง เพื่อ
การวางระบบน้าและติดตั้ง
ปริงเกอร์โดยมีการควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

50,000 ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง เพื่อการวางระบบน้าและ
ติดตั้งปริงเกอร์โดยมีการควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ครบวงจรทั้งระบบ

เป้าหมาย
2563
50,000 1. ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร
มะขามป้อม
2.จัดผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
มะขามป้อม

50,000 1. เพื่อศึกษากระบวนการที่
เหมาะสมในการผลิต
ทุเรียนเทศเข้มข้นในบรรจุ
ภัณฑ์และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศผสมผัก
และผลไม้พี้นบ้านภาคใต้
พร้อมดื่มจากทุเรียนเทศ
เข้มข้นในบรรจุภัณฑ์และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2564
73,000 1. ผลิตภัณฑ์บารุงผมมะขามป้อม
2. ผลิตภัณฑ์สบู่มะขามป้อม

48,000 1.การพัฒนาแยมและเยลลี่ผสม
โปรไบโอติกจากทุเรียนเทศ
2. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แยม
และเยลลี่เพื่อสุขภาพ

60,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น
สาหรับใช้ในสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ในสัตว์ 1
ชนิด (ระยะที่ 2)

40,000 การบารุงรักษาระบบต่างๆ
ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และ
พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ

F2A4

10. การส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจาก
กล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน

จังหวัดสงขลา

F2A4

10.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรกล้วยพื้นเมืองทั้ง 3 ฐาน ที่ได้จาก
การสารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินใน
สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขต
กรรม เป็นต้น) (ในห้องปฏิบัตกิ าร เช่น ด้าน
โภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)

จังหวัดสงขลา

F2A4

11.โครงการ “การผลิตภัณฑ์ใยกล้วยสู่ชุมชน”

จังหวัดสงขลา

F2A4

12.โครงการพัฒนาเครื่องผลิตเส้นใยจากต้น
กล้วย

จังหวัดสงขลา

F2A4

13. โครงการตู้อบกล้วยควบคุมอัตโนมัตดิ ว้ ย
พลังงานแก๊ส

จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย
2560
60,000 แปรรูปแป้งกล้วยจาก
กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ 3
ชนิด ได้แก่ กล้วยหิน
และกล้วยนางยา

140,000 1. เพื่อส่งมอบเครื่องจักร
และลดแรงงานคน จานวน
2 เครื่อง
ประกอบด้วย เครื่องรีด
ตัด และอบเชือกกล้วย 1
เครื่อง และเครื่องย่อยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 1
เครื่อง

เป้าหมาย
2561
50,000 ได้ตารับมาตรฐานอาหารที่มี
การใช้แป้งกล้วยจากกล้วย
พื้นเมืองภาคใต้ 3 ชนิด ได้แก่
กล้วยหิน และกล้วยนางยา

170,000 1. เพื่อส่งมอบเครื่องจักรและ
ลดแรงงานคน จานวน 1
เครื่อง คือ เครื่องอัดขึ้นรูป
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
จานวน 2 ผลงาน คือ บรรจุ
ภัณฑ์ลักษณะจานกลม และ
จานสี่เหลี่ยม

ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย
1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

40,000 ศึกษาและออกแบบตู้อบ
กล้วยควบคุมอัตโนมัตดิ ว้ ย
พลังงานแก๊ส เพื่อให้ชาวบ้าน
ในชุมชนมีรายได้จากการแปร
รูปกล้วย

เป้าหมาย
2562
50,000 แปรรูปแป้งกล้วยดัดแปรจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้
ได้แก่ กล้วยหิน และกล้วยนางยา เพื่อใช้ประโยชน์
ทางอาหาร

หมายเหตุ

เป้าหมาย
2563
40,000 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
แป้งกล้วยดัดแปรเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป้าหมาย
2564
60,000 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมใน
การการเก็บรักษาแป้งกล้วย
รูปแบบต่าง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่ได้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อรองรับ
การตรวจรับรองมาตรฐานต่างๆ

170,000 1. เพื่อส่งมอบเครื่องจักรและลดแรงงานคน จานวน 2
เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องหั่นและซอย 1 เครื่องและ
เครื่องทอดสุญญากาศ 1 เครื่อง

100,000 1. เพื่อส่งมอบเครื่องจักร
และลดแรงงานคน จานวน 2
เครื่อง ประกอบด้วย ตู้อบ
รังสีอาทิตย์ 1 เครื่อง และ
หม้อนึ่ง 1 เครื่อง

105,000 1. เพื่อส่งมอบเครื่องจักรและลด
แรงงานคน จานวน 1 เครื่อง คือ
เครื่องกวนและอัดแท่งผลไม้ 1
เครื่อง

40,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

30,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย
1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

48,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย 1
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

40,000 เพื่อออกแบบและจัดทาเครื่องผลิตกล้วยแผ่นสาหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย

50,000 เพื่อออกแบบและจัดทา
เครื่องผลิตกล้วยแผ่นสาหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
จากกล้วย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
2560
19,600 – ได้คู่มอื การเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้น
กล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุ
ภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละ
บรรจุภัณฑ์)

F2A4

14. โครงการ “การทาบรรจุภัณฑ์จาก
ผลิตภัณฑ์กล้วย”สู่เชิงพาณิชย์

จังหวัดสงขลา

F2A4

15.โครงการ”ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบ
กล้วยๆ”สู่เชิงพาณิชย์

จังหวัดสงขลา

19,900 – ได้คู่มอื การจัดทาบัญชี
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1
เล่ม(แตกต่างกันในแต่ละ
บรรจุภัณฑ์)

F2A4

16. โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
กาบกล้วย

จังหวัดสงขลา

6,775 องค์ความรู้ กรรมวิธที ี่
เหมาะสมในการเตรียม
และทากาบกล้วยเพื่อใช้
ทาผลิตภัณฑ์

F2A5

1.โครงการจัดทาฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ.
มทร.ศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง

จังหวัดตรัง

F2A5

2.โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช
บริเวณพื้นที่ มทร.ศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง ผ่าน
แอฟพลิเคชั่น

จังหวัดตรัง

รวม 16 โครงการ

รวมงบประมาณ

541,188
20,000 จัดทาฐานข้อมูล ป่า
ชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง

เป้าหมาย
2561
20,000 – ได้คู่มอื การเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย
อย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

15,000 – ได้คู่มอื การจัดทาบัญชีเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

เป้าหมาย
2562
19,800 – ได้คู่มอื การเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย
1 เล่ม
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

เป้าหมาย
2563
20,000 – ได้คู่มอื การเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้น
กล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

19,890 – ได้คู่มอื การจัดทาบัญชีเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

15,000 – ได้คู่มอื การจัดทาบัญชีเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)
0 ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย

641,000

656,922

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2564
20,000 – ได้คู่มอื การเรียนรู้การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 เล่ม
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย
อย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

630,000

41,000 เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากกาบกล้วยและ
ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางใน
การเพิ่มรายได้

631,000

20,000 จัดทาฐานข้อมูล ป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวชิ ัย
วิทยาเขตตรัง
20,000 - จัดทาระบบฐานข้อมูลพันธุ์
พืชป่าชายหาด บริเวณ มทร.
ศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง ผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน - สารวจ
พันธุ์พืชป่าชายหาด -จานวน
ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด

28,000 - จัดทาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช
ป่าชายเลน บริเวณ มทร.ศรีวชิ ัย
วิทยาเขตตรัง ผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน- สารวจพันธุ์พืชป่าชายเลน จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชนิด

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ

F2A5

3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล อพ.สธ. มทร.ศรีวชิ ัย

จังหวัดตรัง

F2A5

4.โครงการจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพร
มะขามป้อมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
(ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น)

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

รวม 4 โครงการ

รวมงบประมาณ

F2A6

1. โครงการผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้เสม็ดขาว
และเสม็ดแดง

จังหวัดตรัง

F2A6

2.โครงการการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเสม็ดเพื่อ
นาไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์
เภสัช

จังหวัดตรัง

F2A6

3.โครงการวางแผนจาแนกพันธุ์ และพัฒนา
พันธุ์ทุเรียนเทศ ด้วยเทคนิคชีวภาพ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

รวม 4 โครงการ

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
2560
50,000 เพื่อเป็นการนาข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆ ที่ได้จาก
การดาเนินงานในกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มาบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย
2561
40,000 เพื่อเป็นการนาข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆ ที่ได้จากการ
ดาเนินงานในกิจกรรม
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ัย มาบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูล

6,800 จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

70,000

46,800

เป้าหมาย
2562
30,000 1. เพื่อเป็นการนาข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ที่ได้จากการ
ดาเนินงานในกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ัย มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
2. เพื่อมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัยถึงกันได้ เพื่อ
นาไปสู่การวางแผนพัฒนาทรัพยากรต่างๆ สาหรับ
การนาทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ศกึ ษาค้นคว้าวิจยั
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่สาธารณชน

10,000 จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

60,000

2563

เป้าหมาย

10,000 จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

30,000
40,000 1. เพื่อศึกษาแนวทางการ
สกัดสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดง
2. เพื่อนาสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดงไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ

45,295 ศึกษาสายพันธุ์ของเห็ด
เสม็ดที่สามารถเพาะเลี้ยง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
สังเคราะห์

39,679 ศึกษาการแปรรูปเห็ดเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร

หมายเหตุ
2564

10,000 จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

38,000
48,000 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสกัด
สารสีจากเปลือกไม้เสม็ดแดง
2. เพื่อนาสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดงไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ

30,000 การนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เห็ดเสม็ดถ่ายทอดสู่ชุมชน
ระยะที่ 1
100,000 จาแนกพันธุ์ทุเรียนเทศด้วย
เทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพ ได้
อย่างน้อย 20 โคลน

45,295

39,679

170,000

เป้าหมาย

48,000

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่
F3A7

ชื่อโครงการ
1. โครงการการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (กล้วย)

รวม 1 โครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดสงขลา

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
2560
70,000 – มีพื้นที่ในการจัด
นิทรรศการถาวร
–ได้ทาการออกแบบและ
จัดทาผังรูปแบบการจัด
แสดงเสร็จสมบูรณ์ในการ
สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
– มีพื้นที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการจัดแสดง
นิทรรศการศึกษาพื้นที่
แหล่งเรียนรู้
-ทาการออกแบบและ
จัดทาผัง
-มีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้

70,000

เป้าหมาย
2561
100,000 1. มีพื้นที่จดั นิทรรศการ
ชั่วคราวและถาวร
2. มีผังแม่บทของโครงการ
อย่างเด่นชัด
3. มีผัง รูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการเสร็จสมบูรณ์
4.สามารถออกแบบปรับปรุง
อาคารจัดแสดงให้สมบูรณ์

100,000

เป้าหมาย
2562
80,000 1.เพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงให้มคี วามเหมาะสมและ
สมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียนเสริมการเรียนรู้

80,000

เป้าหมาย
2563
50,000 1.เพิ่มเติมเนื้อหาการ
ปรับปรุงสื่อจัดแสดงให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียน
เสริมการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์

50,000

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2564
68,000 1.เพิ่มเติมเนื้อหาการปรับปรุงสื่อ
จัดแสดงให้มคี วามเหมาะสมและ
สมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียนเสริมการ
เรียนรู้และประชาสัมพันธ์

68,000

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
2560

เป้าหมาย

เป้าหมาย
2561
40,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน

เป้าหมาย
2562
40,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน

เป้าหมาย
2563
30,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน

หมายเหตุ
2564

เป้าหมาย

F3A8

1.โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

จังหวัดตรัง

F3A8

2.โครงการศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ป่า
ชายเลน

จังหวัดตรัง

99,890 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ และ
วัฒนธรรม

100,000 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
ป่าชายหาด

99,960 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นป่าชายหาด

F3A8

3.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน

จังหวัดตรัง

494,982 ศูนย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน

600,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน

551,884 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน

500,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน

520,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

F3A8

4.การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

จังหวัดตรัง

165,000 รวบรวมและจัดเตรียม
ผลงานวิชาการด้านการ
อนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัย

250,000 งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงานวิชาการด้านการ
อนุรักษ์ ฯของมหาวิทยาลัย

266,000 งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงาน
วิชาการด้านการอนุรักษ์ฯของ
มหาวิทยาลัย

50,000 1. เพื่อแสดงผลงานการ
อนุรักษ์พันธุกรรพืชของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ัย และเพื่อแสดง
นิทรรศการองค์ความรู้
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ป่าชายเลน
2. เพื่อเป็นแล่งเพาะพัน
พันธ์ไม้ป่าชายเลน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง

93,000 1. เพื่อแสดงผลงานการอนุรักษ์
พันธุกรรพืชของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย และ
เพื่อแสดงนิทรรศการองค์ความรู้
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ป่าชายเลน
2. เพื่อ
เป็นแล่งเพาะพันพันธ์ไม้ป่าชาย
เลน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (RUTS)
กิ จกรรมที่
F3A8

ชื่อโครงการ
5.โครงการจัดทาหนังสือเผยแพร่ผลสาเร็จจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
ของมทร.ศรีวชิ ัย

รวม 5 โครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดตรัง

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
2560
140,000 1.เพื่อรวบรวมและ
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
และผลสาเร็จที่ดขี องการ
สนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5
ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้เผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชดาริ
ในโครงการ อพ.สธ. สู่
สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตสานึกที่ดแี ละ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
2561
125,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัตแิ ละผลสาเร็จ
ที่ดขี องการสนองพระราชดาริ
ในโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5
ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนอง
พระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตสานึกที่ดแี ละแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษั ตริย์

899,872

1,115,000

เป้าหมาย
2562
150,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัตแิ ละ
ผลสาเร็จที่ดขี องการสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจติ สานึกที่ดแี ละแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษั ตริย์

1,041,844

เป้าหมาย
2563
70,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัตแิ ละผลสาเร็จ
ที่ดขี องการสนอง
พระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก สู่
สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนอง
พระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตสานึกที่ดแี ละแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษั ตริย์

916,000

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2564
100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัตแิ ละผลสาเร็จที่ดี
ของการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจติ สานึก
ที่ดแี ละแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษั ตริย์

913,000

