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F1A1 2. .โครงการส ารวจพ้ืนท่ีป่าชายหาดโดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ 

จังหวัดตรัง 48,500 ส ารวจพ้ืนท่ีทางอากาศ
พ้ืนท่ีป่าชายหาดระยะท่ี 1
 -ส ารวจทางอากาศพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย จ านวน 30 
ไร่

40,000    ส ารวจพ้ืนท่ีทางอากาศ
พ้ืนท่ีป่าชายหาดระยะท่ี 2    
 -ส ารวจทางอากาศพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย จ านวน 30 ไร่
 -ส ารวจทางอากาพ้ืนท่ีป่า
ชายหาดใกล้เคียงมหาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต ตรัง ใรรัศมี 15 
กิโลเมตร

F1A1 3. โครงการส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง

จังหวัดสงขลา 35,000 วัดขนาดและก าหนดเขต
พ้ืนท่ี
 โครงการส ารวจ
ทรัพยากรพืชในพ้ืนท่ีและ
 ท าป้ายแสดงช่ือพันธ์ุพืช
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ

35,000 ส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ 
ท ารหัสพิกัดและค่าพิกัดของ
ทรัพยากรบริเวณห้วยช้างแล่น
 เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรม
กล้วยพ้ืนเมือง รวมถึงการ
ขยายพ้ืนท่ีและขยายพันธ์ุ
กล้วยพ้ืนเมือง อย่างน้อย 10 
ชนิด

40,000 ส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัดและค่าพิกัด
ของทรัพยากรบริเวณห้วยช้างแล่น เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง 
รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีและขยายพันธ์ุกล้วยพ้ืนเมือง 
อย่างน้อย 20 ชนิด

 ส ารวจพ้ืนท่ีและการรวบรวม
ข้อมูลในพ้ืนท่ีป่าชายหาด
ระยะท่ี 2
- การส ารวจต้นเสม็ดแดงใน
พ้ืนท่ีป่าชายหาดอย่างน้อย 
30 ไร่
- การส ารวจต้นเสม็ดแดงและ
ท าหรัสพิกัด
-รวบรวมฐานข้อมูลต้นเสม็ด
แดง

69,990 1.ท าการส ารวจเก็บข้อมูลตัวอย่างช้ันผิวดินในพ้ืนท่ีป่า
ชายหาดในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีป่าชายหาด
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง อย่างน้อย 20 จุด   
2. การรวบรวมฐานข้อมูลช้ันผิวดินในพ้ืนท่ีป่าชายหาด
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง เช่น การจัดท าแผนท่ี การเขียนภาพ 3 มิติ 
เป็นต้น                        
3. การส่งข้อมูลท่ีได้จากโครงการน้ีให้กับ ศูนย์ อพ.สธ.
 เพ่ือด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล การจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์
เว็บไซต์ หรือ ส่ือประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ทรัพยากรทางกายภาพในพ้ืนท่ีป่าชายหาด

F1A1 1. โครงการการส ารวจพ้ืนท่ีและการรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพใน
พ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีป่าชายหาดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 

จังหวัดตรัง 60,000 การส ารวจพ้ืนท่ีและการ
รวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีป่า
ชายหาดระยะท่ี 1 พ้ืนท่ี 
10 ไร่
- การส ารวจขอบเขตพ้ืนท่ี
- การจัดท าแนวกันไฟป่า
- การส ารวจทรัพยากร
ทางชีวภาพ และการท า
รหัสพิกัดตันไม้

60,000

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F1A1 5. โครงการสารานุกรมเร่ืองกล้วย จังหวัดสงขลา 27,000 รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเร่ืองอาหารไทย
และขนมท่ีท าจากกล้วย

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 170,500 215,000 259,990 80,000 0
F1A2 1.โครงการการส ารวจ เก็บตัวอย่างทรัพยากร

กายภาพและชีวภาพป่าชายหาด
จังหวัดตรัง 40,000 การส ารวจ เก็บตัวอย่างและ

รวบรวมตัวอย่างแห้งพันธ์พืช
ป่าชายหาด

40,000  การส ารวจ เก็บตัวอย่างและรวบรวมตัวอย่างแห้ง
พันธ์พืชป่าชายหาด (เตยทะเล)

F1A2 2.โครงการการคัดแยกและเก็บรวบรวมสาย
พันธ์ุเช้ือราโตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดงและเสม็ด

จังหวัดตรัง 40,000 1. เพ่ือเก็บคัดแยกสายพันธ์
เช้ือราโตรโคเดอมาจากดิน
บริเวณรากเสม็ดแดง
2. เพ่ือเก็บรวบรวมสายพันธ์
เช้ือราโตรโคเดอมาจากดิน
บริเวณรากเสม็ดแดง

48,000 1. เพ่ือเก็บคัดแยกสายพันธ์เช้ือรา
โตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดง
2. เพ่ือเก็บรวบรวมสายพันธ์เช้ือรา
โตรโคเดอมาจากดินบริเวณราก
เสม็ดแดง

F1A2 3. โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
มะขามป้อมในพ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 38,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช 60,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2 4.โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศใน
จังหวัดนครศรีฯ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 25,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช 60,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2 5.โครงการส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับมะขามป้อมในพ้ืนท่ี
จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 40,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช 21,448 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

48,000 พ้ืนท่ีจ.นครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง

F1A2 6. โครงการส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวข้องกับทุเรียนเทศ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 40,000 1. ได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

17,840  ได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 45,000 ได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา

สร้างเส้นทางและท าแผนท่ีทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีบริเวณห้วยช้างแล่น 
รวมถึงการเพ่ิมฝาย 1 ฝาย(รวม 2 ปี 2ฝาย) และ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 600 เมตร

80,000 การดูแลรักษาและซ่อมแซม
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
การสร้างสะพานไม้เช่ือม
พ้ืนท่ีกล้วยพันธ์ุพ้ืนเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
ห้วยช้างแล่น

F1A1 4. โครงการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในสวน
กล้วยพ้ืนเมือง

จังหวัดสงขลา             80,000 สร้างเส้นทางและท าแผนท่ี
ทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมกล้วย
พ้ืนเมือง และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
บริเวณห้วยช้างแล่น รวมถึง
การท าฝาย 1 ฝาย พร้อม
คู่มือศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
ระยะทาง 300 เมตร

150,000



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F1A2 7.โครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาเก่ียวกับการท าสวนกล้วย

จังหวัดสงขลา 50,000 การลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูล
การท ากิจกรรมกลุ่มชุมชน
เพ่ือการรวบรวมข้อมูลการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าส่ือการเรียนรู้

            40,000  ส่ือการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินกล้วย
พ้ืนเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ปกปักพันธุกรรมพืช
1.1 ส่ือวิดิทัศน์
1.2 เอกสารแผ่นพับ

50,000 การเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินกล้วยพ้ืนเมืองและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ปกปักพันธุกรรมพืช
1.1 นิทรรศการ
1.2 สารคดีรวบข้อมูลครบถ้วน
1.3 หนังสือ

28,000 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกล้วยพ้ืนเมือง
และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ปกปักพันธุกรรมพืช

F1A2 8.โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง
ท่ีได้จากการส ารวจ

จังหวัดสงขลา 50,000 จัดท าแปลงปลูกกล้วย 
ปรับพ้ืนท่ี เตรียมหลุม
ปลูกกล้วยพ้ืนเมือง บ ารุง
ดูแล ใส่ปุ๋ยกล้วย
ขยายหน่อกล้วยนอกพ้ืนท่ี

30,000 ปลูกและบ ารุงรักษาพันธ์ุ
กล้วยพ้ืนเมืองท่ีได้จากการ
ส ารวจและรวบรวม 10 สาย
พันธ์ุ จ านวน 100 ต้น

30,000 ปลูกและบ ารุงรักษาพันธ์ุกล้วยพ้ืนเมืองท่ีได้จากการ
ส ารวจและรวบรวม 15 สายพันธ์ุ จ านวน 150 ต้น

20,000 ปลูกและบ ารุงรักษาพันธ์ุ
กล้วยพ้ืนเมืองท่ีได้จากการ
ส ารวจและรวบรวม ครบทุก
สายพันธ์ุท่ีรวบรวมไม่น้อย
กว่า 30 สายพันธ์ุ

รวม 8 โครงการ รวมงบประมาณ 163,000 310,000 159,288 60,000 169,000
F1A3 1.โครงการเก็บรวบรวมและขยายพันธ์ุพืชป่า

ชายหาด
จังหวัดตรัง 40,000 เก็บรวบรวมและขยายพันธ์

พืชป่าชายหาด (เสม็ดแดง) 
จ านวน 300 ต้น

40,000 เก็บรวบรวมและขยายพันธ์พืชป่าชายหาด (เตยทะเล)
 จ านวน 200 ต้น

F1A3 2.โครงการงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สมุนไพรมะขามป้อมท่ีได้จากการส ารวจเก็บ
รวบรวมในพ้ืนท่ีใหม่

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 149,359    จ านวนเป้าหมาย 20 
ตัวอย่าง

150,000           จ านวนเป้าหมาย 30 ตัวอย่าง 140,000    จ านวนเป้าหมาย 40 ตัวอย่าง 133,000            จ านวนเป้าหมาย 60 ตัวอย่าง

รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ 149,359 190,000 180,000 133,000

F2A4 3.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเสม็ด
อบแห้ง

จังหวัดตรัง 50,000 ผลิตชาจากพืชในป่าชายหาด
และศึกาองค์ประกอบของ
โภชนาการของผลิตภัณฑ์

48,000 ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเสม็ดอบแห้ง

F2A4 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านเช้ือโรคในสภาพสวน
ป่าธรรมชาติ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 80,000  ได้สวนป่าสมุนไพรท่ีมีพันธ์ุ
สมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด 
จ านวนมากกว่า 200 ต้น

F2A4 5.โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพ่ือการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ 
ของทุเรียนเทศเพ่ือ
ป้องกันศัตรูพืช

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพ่ือป้องกัน
ศัตรูพืช

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพ่ือป้องกันศัตรูพืช

50,000 ประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ
ของทุเรียนเทศเพ่ือป้องกัน
ศัตรูพืช

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองเวชส าอางค์จากพืชในป่า
ชายหาดเสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง

30,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
เน้ือไม้เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

45,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือก
ไม้เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
จากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

F2A4 2.โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจาก
พืชในป่าชายหาด

จังหวัดตรัง 50,000 การผลิตไวน์จากพืชในป่า
ชายหาด: เสม็ดแดง ทู้ 
และโครงเครง

40,000 ผลิตชาจากพืชในป่าชายหาด
เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง

39,000

ศึกษาฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อ
โรคผิวหนังของสารสกัดจาก
ส่วนใบ ดอก และผล ของ
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

48,240 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนใบ ดอก 
และผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

90,000 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสาร
สกัดจากส่วนใบ ดอก และ
ผล ของเสม็ดขาวและเสม็ด
แดง

68,000F2A4 1.โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

จังหวัดตรัง 50,000 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
เบ้ืองต้นของสารสกัดจาก
ส่วนใบ ดอก และผล ของ
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

50,000
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 6. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจาก
สมุนไพรมะขามป้อม

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 69,913 1.จัดท าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมะขาม ป้อม
แคปซูล       
2.จัดท าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรยาอมแก้ไอ
มะขามป้อม      3.จัดท า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มะขามป้อมแช่อ่ิม

26,000 1. จัดท าผลิตภัณฑ์ ยาอมแก้
ไอสมุนไพรมะขามป้อม 
2. จัดท าผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
ตรีผลาแคปซูล 
3. จัดท าผลิตภัณฑ์ น้ า
สมุนไพรตรีผลา

50,000 1. จัดท าผลิตภัณฑ์ โลช่ันมะขามป้อม 
2. จัดท าผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask มะขามป้อม

50,000 1. ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร
มะขามป้อม 
2.จัดผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
มะขามป้อม

73,000 1. ผลิตภัณฑ์บ ารุงผมมะขามป้อม
2. ผลิตภัณฑ์สบู่มะขามป้อม

F2A4 7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทุเรียนเทศ (ด้านอาหาร)

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 40,000 1. เปรียบเทียบคุณภาพ
ของเน้ือทุเรียนเทศแห้ง
ด้วยวิธีการท าแห้งแบบ
ต่างๆ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา
เน้ือทุเรียนเทศผสม
สมุนไพรในบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม

40,000 1. .  เพ่ือศึกษากระบวนการท่ี
เหมาะสมในการผลิต
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง
2.  เพ่ือศึกษาคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพของ
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง
3.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส
ทุเรียนเทศผสมสมุนไพรจาก
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง

39,992 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการท่ีเหมาะสมในการผลิตซอส
หวานพลังงานต่ าในบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม
2.  เพ่ือศึกษากระบวนการท่ีเหมาะสมในการผลิตซอส
คาวพลังงานต่ าในบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

50,000 1. เพ่ือศึกษากระบวนการท่ี
เหมาะสมในการผลิต
ทุเรียนเทศเข้มข้นในบรรจุ
ภัณฑ์และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  2. เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศผสมผัก
และผลไม้พ้ีนบ้านภาคใต้
พร้อมด่ืมจากทุเรียนเทศ
เข้มข้นในบรรจุภัณฑ์และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

48,000 1.การพัฒนาแยมและเยลล่ีผสม
โปรไบโอติกจากทุเรียนเทศ        
2. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แยม
และเยลล่ีเพ่ือสุขภาพ

F2A4 8. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ท้องถ่ินส าหรับใช้ในสัตว์ ด้านสัตวแพทยศาสตร์

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 40,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศ
ส าหรับใช้ในการป้องกันและ
ก าจัดหนอนในแผลสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์ผงใบทุเรียนเทศ
ส าหรับใช้ในการป้องกันและ
ก าจัดหนอนในแผลสัตว์ 1 
ชนิด

40,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในท้องถ่ินส าหรับใช้ในสัตว์
 2. ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในสัตว์ 1 ชนิด (ระยะท่ี 2)

60,000 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถ่ิน
ส าหรับใช้ในสัตว์
 2. ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในสัตว์ 1 
ชนิด (ระยะท่ี 2)

F2A4 9. โครงการกล้วยครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี
สมาร์ทฟาร์ม

จังหวัดสงขลา 35,000 1.การให้ความรู้เก่ียวกับ
กล้วยและประโยชน์ใช้ส้อย
2.การสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กล้วยและการส่งเสริมการ
สร้างอาชีพจากกล้วย      
  3 การจัดท าแผนกลยุทธุ
ในการด าเนินงานเชิง
พานิชย์ของกล้วย

50,000 ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สมาร์ทฟาร์มในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง เพ่ือ
การวางระบบน้ าและติดต้ัง
ปริงเกอร์โดยมีการควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

50,000 ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง เพ่ือการวางระบบน้ าและ
ติดต้ังปริงเกอร์โดยมีการควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ครบวงจรท้ังระบบ

40,000 การบ ารุงรักษาระบบต่างๆ
ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และ
พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 10. การส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจาก
กล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งสู่ความย่ังยืนของชุมชน

จังหวัดสงขลา 60,000 แปรรูปแป้งกล้วยจาก
กล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ 3 
ชนิด ได้แก่ กล้วยหิน 
และกล้วยนางยา

50,000 ได้ต ารับมาตรฐานอาหารท่ีมี
การใช้แป้งกล้วยจากกล้วย
พ้ืนเมืองภาคใต้ 3 ชนิด ได้แก่
 กล้วยหิน และกล้วยนางยา

50,000 แปรรูปแป้งกล้วยดัดแปรจากกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ 
ได้แก่ กล้วยหิน และกล้วยนางยา เพ่ือใช้ประโยชน์
ทางอาหาร

40,000 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
แป้งกล้วยดัดแปรเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

60,000 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมใน
การการเก็บรักษาแป้งกล้วย
รูปแบบต่าง และผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีได้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือรองรับ
การตรวจรับรองมาตรฐานต่างๆ

F2A4 10.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรกล้วยพ้ืนเมืองท้ัง 3 ฐาน ท่ีได้จาก
การส ารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินใน
สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขต
กรรม เป็นต้น) (ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้าน
โภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)

จังหวัดสงขลา 140,000 1. เพ่ือส่งมอบเคร่ืองจักร
และลดแรงงานคน จ านวน
 2 เคร่ือง
ประกอบด้วย เคร่ืองรีด 
ตัด และอบเชือกกล้วย 1 
เคร่ือง และเคร่ืองย่อยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 1 
เคร่ือง

170,000 1. เพ่ือส่งมอบเคร่ืองจักรและ
ลดแรงงานคน จ านวน 1 
เคร่ือง คือ  เคร่ืองอัดข้ึนรูป
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2. เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
จ านวน 2 ผลงาน คือ บรรจุ
ภัณฑ์ลักษณะจานกลม และ
จานส่ีเหล่ียม

170,000 1. เพ่ือส่งมอบเคร่ืองจักรและลดแรงงานคน จ านวน 2 
เคร่ือง ประกอบด้วยเคร่ืองห่ันและซอย 1 เคร่ืองและ
เคร่ืองทอดสุญญากาศ 1 เคร่ือง

100,000 1. เพ่ือส่งมอบเคร่ืองจักร
และลดแรงงานคน จ านวน 2
 เคร่ือง ประกอบด้วย ตู้อบ
รังสีอาทิตย์ 1 เคร่ือง และ
หม้อน่ึง 1 เคร่ือง

105,000 1. เพ่ือส่งมอบเคร่ืองจักรและลด
แรงงานคน จ านวน 1 เคร่ือง คือ 
เคร่ืองกวนและอัดแท่งผลไม้ 1 
เคร่ือง

F2A4 11.โครงการ “การผลิตภัณฑ์ใยกล้วยสู่ชุมชน” จังหวัดสงขลา ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย
 1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 คร้ัง

40,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 คร้ัง

30,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย
 1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 คร้ัง

48,000 ได้ผลิตภัณฑ์จากใยอย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 คร้ัง

F2A4 12.โครงการพัฒนาเคร่ืองผลิตเส้นใยจากต้น
กล้วย

จังหวัดสงขลา 40,000  เพ่ือออกแบบและจัดท าเคร่ืองผลิตกล้วยแผ่นส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วย   เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย

50,000  เพ่ือออกแบบและจัดท า
เคร่ืองผลิตกล้วยแผ่นส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วย   เพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
จากกล้วย

F2A4 13. โครงการตู้อบกล้วยควบคุมอัตโนมัติด้วย
พลังงานแก๊ส

จังหวัดสงขลา 40,000 ศึกษาและออกแบบตู้อบ
กล้วยควบคุมอัตโนมัติด้วย
พลังงานแก๊ส เพ่ือให้ชาวบ้าน
ในชุมชนมีรายได้จากการแปร
รูปกล้วย
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A4 14. โครงการ “การท าบรรจุภัณฑ์จาก
ผลิตภัณฑ์กล้วย”สู่เชิงพาณิชย์

จังหวัดสงขลา 19,600 – ได้คู่มือการเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม 
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้น
กล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุ
ภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละ
บรรจุภัณฑ์)

20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม 
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย
อย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

19,800 – ได้คู่มือการเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย
 1 เล่ม 
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 เล่ม 
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้น
กล้วยอย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

20,000 – ได้คู่มือการเรียนรู้การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 เล่ม 
– ได้บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย
อย่างน้อย 1 บรรจุภัณฑ์
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

F2A4 15.โครงการ”ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบ
กล้วยๆ”สู่เชิงพาณิชย์

จังหวัดสงขลา 19,900 – ได้คู่มือการจัดท าบัญชี
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 
เล่ม(แตกต่างกันในแต่ละ
บรรจุภัณฑ์)

15,000 – ได้คู่มือการจัดท าบัญชีเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุ
ภัณฑ์)

19,890 – ได้คู่มือการจัดท าบัญชีเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

15,000 – ได้คู่มือการจัดท าบัญชีเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 1 เล่ม
(แตกต่างกันในแต่ละบรรจุภัณฑ์)

F2A4 16. โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
กาบกล้วย

จังหวัดสงขลา 6,775 องค์ความรู้ กรรมวิธีท่ี
เหมาะสมในการเตรียม
และท ากาบกล้วยเพ่ือใช้
ท าผลิตภัณฑ์

0 ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย 41,000 เอกสารองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากกาบกล้วยและ
ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเพ่ิมรายได้

รวม 16 โครงการ รวมงบประมาณ 541,188 641,000 656,922 630,000 631,000
F2A5 1.โครงการจัดท าฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ.

 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
จังหวัดตรัง 20,000 จัดท าฐานข้อมูล ป่า

ชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง

20,000 จัดท าฐานข้อมูล ป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

F2A5 2.โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลพันธ์ุพืช 
บริเวณพ้ืนท่ี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผ่าน
แอฟพลิเคช่ัน

จังหวัดตรัง 20,000 - จัดท าระบบฐานข้อมูลพันธ์ุ
พืชป่าชายหาด บริเวณ มทร.
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน - ส ารวจ
พันธ์ุพืชป่าชายหาด -จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด

28,000 - จัดท าระบบฐานข้อมูลพันธ์ุพืช
ป่าชายเลน บริเวณ มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน- ส ารวจพันธ์ุพืชป่าชายเลน -
จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชนิด
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A5 3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย

จังหวัดตรัง 50,000 เพ่ือเป็นการน าข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีได้จาก
การด าเนินงานในกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มาบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูล

40,000 เพ่ือเป็นการน าข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีได้จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มาบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูล

30,000 1. เพ่ือเป็นการน าข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ท่ีได้จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
2. เพ่ือมีระบบเช่ือมต่อข้อมูลกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถึงกันได้ เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ส าหรับ
การน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ศึกษาค้นคว้าวิจัย
3.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่สาธารณชน

F2A5 4.โครงการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
มะขามป้อมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
(ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน)

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 6,800 จ านวนข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปี

10,000 จ านวนข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปี

10,000 จ านวนข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปี

10,000 จ านวนข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปี

รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 70,000 46,800 60,000 30,000 38,000
F2A6 1. โครงการผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้เสม็ดขาว

และเสม็ดแดง
จังหวัดตรัง 40,000 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการ

สกัดสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดง
2. เพ่ือน าสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดงไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ 

48,000 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสกัด
สารสีจากเปลือกไม้เสม็ดแดง
2. เพ่ือน าสารสีจากเปลือกไม้
เสม็ดแดงไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ 

F2A6 2.โครงการการคัดเลือกสายพันธ์ุเห็ดเสม็ดเพ่ือ
น าไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์
เภสัช

จังหวัดตรัง 45,295 ศึกษาสายพันธ์ุของเห็ด
เสม็ดท่ีสามารถเพาะเล้ียง
บนอาหารเล้ียงเช้ือ
สังเคราะห์

39,679 ศึกษาการแปรรูปเห็ดเสม็ดเพ่ือใช้ประโยชน์เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร

30,000 การน าผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เห็ดเสม็ดถ่ายทอดสู่ชุมชน
ระยะท่ี 1

F2A6 3.โครงการวางแผนจ าแนกพันธ์ุ และพัฒนา
พันธ์ุทุเรียนเทศ ด้วยเทคนิคชีวภาพ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 100,000 จ าแนกพันธ์ุทุเรียนเทศด้วย
เทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพ ได้
อย่างน้อย 20 โคลน

รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 45,295 39,679 170,000 48,000
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A7 1. โครงการการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (กล้วย)

จังหวัดสงขลา 70,000 – มีพ้ืนท่ีในการจัด
นิทรรศการถาวร
–ได้ท าการออกแบบและ
จัดท าผังรูปแบบการจัด
แสดงเสร็จสมบูรณ์ในการ
สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
– มีพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ
ในการจัดแสดง
นิทรรศการศึกษาพ้ืนท่ี
แหล่งเรียนรู้
-ท าการออกแบบและ
จัดท าผัง
-มีพ้ืนท่ีในการจัดการเรียนรู้

100,000 1. มีพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ
ช่ัวคราวและถาวร
2. มีผังแม่บทของโครงการ
อย่างเด่นชัด
3. มีผัง รูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการเสร็จสมบูรณ์
4.สามารถออกแบบปรับปรุง
อาคารจัดแสดงให้สมบูรณ์

80,000 1.เพ่ิมเติมเน้ือหาการจัดแสดงให้มีความเหมาะสมและ
สมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียนเสริมการเรียนรู้

50,000 1.เพ่ิมเติมเน้ือหาการ
ปรับปรุงส่ือจัดแสดงให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียน
เสริมการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์ 

68,000 1.เพ่ิมเติมเน้ือหาการปรับปรุงส่ือ
จัดแสดงให้มีความเหมาะสมและ
สมบูรณ์
2. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
3. จัดกิจกรรมหมุนเวียนเสริมการ
เรียนรู้และประชาสัมพันธ์

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 70,000 100,000 80,000 50,000 68,000



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A8 1.โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

จังหวัดตรัง 40,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน 40,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน 30,000 อบรมเยาวชนรุ่นละ 50 คน

F3A8 2.โครงการศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ป่า
ชายเลน

จังหวัดตรัง 99,890 จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ และ
วัฒนธรรม

100,000 จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
ป่าชายหาด

99,960 จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินป่าชายหาด 50,000 1. เพ่ือแสดงผลงานการ
อนุรักษ์พันธุกรรพืชของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย และเพ่ือแสดง
นิทรรศการองค์ความรู้
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ป่าชายเลน           
    2. เพ่ือเป็นแล่งเพาะพัน
พันธ์ไม้ป่าชายเลน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

93,000 1. เพ่ือแสดงผลงานการอนุรักษ์
พันธุกรรพืชของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เพ่ือแสดงนิทรรศการองค์ความรู้
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ป่าชายเลน               2. เพ่ือ
เป็นแล่งเพาะพันพันธ์ไม้ป่าชาย
เลน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

F3A8 3.โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน

จังหวัดตรัง 494,982 ศูนย์ประสานงานโครงการ
 อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน

600,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน

551,884 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน 500,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ. ฝ่ังอันดามัน

520,000 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
 ฝ่ังอันดามัน

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
อนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัย

266,000 งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:
 ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงาน
วิชาการด้านการอนุรักษ์ฯของ
มหาวิทยาลัย



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A8 5.โครงการจัดท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจาก
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีฯ
 ของมทร.ศรีวิชัย

จังหวัดตรัง 140,000 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
และผลส าเร็จท่ีดีของการ
สนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5
 ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานได้เผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชด าริ
ในโครงการ อพ.สธ. สู่
สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตส านึกท่ีดีและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

125,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จ
ท่ีดีของการสนองพระราชด าริ
ในโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 
ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตส านึกท่ีดีและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

150,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและ
ผลส าเร็จท่ีดีของการสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส านึกท่ีดีและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

70,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จ
ท่ีดีของการสนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก สู่
สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์จากการสนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมี
จิตส านึกท่ีดีและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จท่ีดี
ของการสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก 
สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส านึก
ท่ีดีและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 899,872 1,115,000 1,041,844 916,000 913,000


