
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 25,000 30,000 30,000 25,000 25,000
F1A2 2.โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนเทศภายในหลอดทดลอง 

ผู้รับผิดชอบ:ผศ.สกุลรัตน์  หาญศึก  
คณะเกษตรศาสตร์

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000            เก็บรวบรวมสายพันธท์ุ  ุเรียนเทศ
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชภายในหลอด
ทดลอง

50,000              ได้วัสดุปลูกท่ีเหมาะสมใน
การอนุบาลต้นกล้าทุเรียนเทศ

50,000              ได้ข้อมูลปริมาณสารส าคัญ
จากต้นท่ีได้จากการอนุรักษ์ใน
หลอดทดลอง

50,000 ได้วิธีการเพ่ิมปริมาณ
สารส าคัญจากเซลล์ภายใน
หลอดทดลอง

50,000            ส่งเสริมการปลูกทุเรียนเทศ
เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชน

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
F1A3 1. โครงการการเพาะเล้ียงเน้ือเย้ือเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุกล้วยพ้ืนเมือง

ผู้รับผิดชอบ:นางสุพัตรา  เพ็งเกล้ียง                                        
 ผศ. ภาวนา พุ่มไสว                                                           
     รศ. สุนีย์รัตน์ ศรีเปาระยะ
วิทยาลัยรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา 30,000 เพาะเล้ียงเน้ือเย้ือกล้วยพ้ืนเมือง 5
 สายพันธ์ุเพ่ือการขยายพันธ์ุใน
พ้ืนท่ีปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000 เพาะเล้ียงเน้ือเย้ือกล้วยพ้ืนเมือง 5
 สายพันธ์ุเพ่ือการขยายพันธ์ุใน
พ้ืนท่ีปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000 เพาะเล้ียงเน้ือเย้ือกล้วยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธ์ุเพ่ือการขยายพันธ์ุในพ้ืนท่ี
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000 เพาะเล้ียงเน้ือเย้ือกล้วยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธ์ุเพ่ือการขยายพันธ์ุในพ้ืนท่ี
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000 เพาะเล้ียงเน้ือเย้ือกล้วยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธ์ุเพ่ือการขยายพันธ์ุในพ้ืนท่ี
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

F2A4 2.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน ท่ีได้จาก
การส ารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม 
เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวกัตตินาฎ  สกุลสวัสด์ิพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จังหวัดตรัง 50,000 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สารให้สีจาก
เปลือกเสม็ดแดงเพ่ือเพ่ิมความ
เข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก

50,000 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สารให้สีจาก
เปลือกเสม็ดแดงเพ่ือเร่งสีผิวปลา
สวยงาม

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์ธูปหอมจากเสม็ดแดง 50,000 ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้าง
อาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต

50,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

F2A4 3.โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จังหวัดตรัง 50,000 การศึกษาฤทธ์ิการต้านเช้ือราจาก
สารสกัดหยาบของเห็ดเสม็ด

50,000 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการระบบเก่ียวกับการเข้ามาใช้
ประโยชน์เห็ดเสม็ดภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

50,000 ความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
น้ าพริกค่ัวแห้งเห็ดเสม็ด

50,000 ศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อการเจริญของ
เห็ดเสม็ดในพ้ืนท่ีป่าเสม็ดขาว

50,000 ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินเห็ดเสม็ด

F2A4 4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเปลือกต้นเสม็ดสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวจิรัชญา บุญช่วย
นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเก้ือ  
นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

จังหวัดตรัง 60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้น
เสม็ดอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการน า
เปลือกต้นเสม็ดใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการน าเปลือก
ต้นเสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการน าเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการน าเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการน าเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

F1A1 1.โครงการบ ารุงรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีปกปัก  
ผู้รับผิดชอบ:นางสุพัตรา  เพ็งเกล้ียง                                        
ผศ. วันดี นวนสร้อย                                                   
นางอ ามรรัตน์ คงกะโชติ
วิทยาลัยรัตภูมิ

มีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

มีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 
รูปแบบ

60,000 มีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

60,000 มีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

60,000F2A4 1.โครงการผลิตภาชนะใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมจากเปลือกต้นเสม็ดขาว
เพ่ือลดการใช้กระดาษและพลาสติก
ผู้รับผิดชอบ:นายสมภพ  ย่ีสุ่น
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดตรัง 60,000 มีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้
ประโยชน์เปลือกเสม็ดขาว อย่าง
น้อย 1 รูปแบบ

60,000

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/ผู้รับผิดชอบ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ

จังหวัดสงขลา 25,000 จ านวนพ้ืนท่ี1ไร่ ระบุชนิดและ
จ านวน 20 สายพันธ์กล้วย
พ้ืนเมืองทรัพยากร ท่ี
จะด าเนินการในแต่ละปี(พืช)

จ านวนพ้ืนท่ี1.5ไร่ ระบุชนิดและ
จ านวน30สายพันธ์กล้วยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ท่ี
จะด าเนินการในแต่ละปี(พืช)

25,000 จ านวนพ้ืนท่ี1.5ไร่ ระบุชนิดและ
จ านวน 23สายพันธ์กล้วยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ท่ี
จะด าเนินการในแต่ละปี(พืช)

30,000 จ านวนพ้ืนท่ี1.5ไร่ ระบุชนิดและ
จ านวน26สายพันธ์กล้วยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ท่ี
จะด าเนินการในแต่ละปี(พืช)

25,000 จ านวนพ้ืนท่ี1.5ไร่ ระบุชนิดและ
จ านวน30สายพันธ์กล้วยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ท่ี
จะด าเนินการในแต่ละปี(พืช)

30,000



2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/ผู้รับผิดชอบ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ

F2A4 5.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน ท่ีได้จาก
การส ารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม 
เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา 50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

F2A4 6. โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไซเดอร์
จากกล้วย
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล
ผศ.กรณภัทร  เฉลิมวงศ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไป 
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย 
จ านวน34 คน)

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไป 
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย 
จ านวน 34 คน)

50,000 พัฒนากระบวนการผลิตไซเดอร์จาก
กล้วย ส าหรับชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

50,000 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การผลิตไซ
เดอร์จากกล้วย

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไป และ
นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จ านวน 
34 คน)

F2A4 7. โครงการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย
ผู้รับผิดชอบ:นางตะวัน  ตนยะแหละ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา 63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้ส านึกรักและ
ใช้ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ได้สร้างความรู้วิธีการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจาก
พืชกล้วยให้กับกลุ่มชุมชน 
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย
 จ านวน 5 ช้ิน

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้ส านึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ได้สร้างความรู้วิธีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย
ให้กับกลุ่มชุมชน 
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย
 จ านวน 5 ช้ิน

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้ส านึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ได้สร้างความรู้วิธีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน 
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย 
จ านวน 5 ช้ิน

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้ส านึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ได้สร้างความรู้วิธีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน 
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย 
จ านวน 5 ช้ิน

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้ส านึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ได้สร้างความรู้วิธีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน 
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟช่ันจากพืชกล้วย 
จ านวน 5 ช้ิน

F2A4 8.โครงการเล่าเร่ือง “ศิลปะการแทงหยวก” ผ่านงานจิตรกรรม
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวร่ืนฤทัย  รอดสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา 68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเร่ืองศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะ
แทงหยวกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเร่ืองศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเร่ืองศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเร่ืองศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเร่ืองศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

F2A4 9. โครงการการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
  
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.พรศิลป์  สีเผือก
ผศ. พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์
คณะเกษตรศาสตร์

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพ่ือป้องกัน
ก าจัดโรคพืชในดินและด้วงงวง
ข้าวโพด

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพ่ือป้องกัน
ก าจัดโรคพืชในดินและผลิตเม็ดชีว
ภัณฑ์ควบคุมด้วงงวงข้าวโพด

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพ่ือป้องกันก าจัด
โรคและผลิตชีวภัณฑ์ในการควบคุม
โรคพืชในดิน

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพ่ือป้องกัน
ก าจัดโรคและผลิตชีวภัณฑ์และใช้ใน
การควบคุมโรคพืชในดินในแปลง
เกษตรกร

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพ่ือป้องกันก าจัด
โรคและผลิตชีวภัณฑ์และใช้ในการ
ควบคุมโรคพืชในดินในแปลงเกษตรกร

F2A4 10. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจากทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.ธนากรณ์  ด าสุด
ผศ.ดร.อังคณา ใสเก้ือ
ดร.บุญเรือน สรรเพชร
ดร.วันทนา  สังข์ชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000 ได้การผลิตน้ าทุเรียนเทศหมักเพ่ือ
เป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ

50,000 ได้เยลล่ีทุเรียนเทศน้ าตาลต่ า
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกล่ืนล าบาก

50,000 การแปรรูปเพ่ือรักษาคุณค่าผลิตภัณฑ์
จากทุเรียนเทศ



2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/ผู้รับผิดชอบ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ

F2A4 11.โครงการการผลิตโลช่ันบ ารุงผิวท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.กฤตยา  หนูสาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

รวม 11 โครงการ รวมงบประมาณ 601,170 601,170 601,170 551,170 551,170
F2A5 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์เสม็ดขาว

เสม็ดแดง
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ศววณรัศม์ อภัยพงค์
คณะวิศวกรรมศาสต์และเทคโนโลยี

จังหวัดตรัง 30,000 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การอนุรักษ์เสม็ดขาวเสม็ดแดง 
1 ระบบ

50,000 ระบบเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความช้ืน
 บริเวณป่าเสม็ด 1 ระบบ

50,000 ระบบติดตามการเจริญเติบโตของเห็ด
เสม็ด 1 ระบบ

30,000 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับ
เสม็ดขาวเสม็ดแดง

30,000 ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ

F2A5 2.โครางการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR)
ผู้รับผิดชอบ:นายอาลาวีย์  ฮะชานี นายเทธัส  เทพไพทูรย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา 97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไป 
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย 
จ านวน 60 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไปเข้า
ชมนิทรรศการจ านวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไปเข้า
ชมนิทรรศการจ านวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไปเข้า
ชมนิทรรศการจ านวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลท่ัวไปเข้า
ชมนิทรรศการจ านวน 50 คน)

F2A5 3.โครงการจัดท าฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชทุเรียนเทศ อพ.สธ.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ:พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ท่ีด าเนินใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ท่ีด าเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ท่ีด าเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ท่ีด าเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ท่ีด าเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณ 142,910 162,910 162,910 142,910 142,910
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แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/ผู้รับผิดชอบ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ

F2A6 1.โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากกล้วยพ้ืนเมืองเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนจากฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
และนวัฒกรรม
ผู้รับผิดชอบ:นายอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี                              
นายอารื  หละหละ
วิทยาลัยรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา 45,000 1.ความรู้และแนวคิดใหม่ในการ
สร้างงานหัตกรรมสร้างสรรค์ 2. 
ผลิตภัณฑ์หัตกรรมสร้างสรรค์จาก
กล้วยพ้ืนเมือง 3. การสร้างรายได้
ชุมชน 4. การสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
กล้วยพ้ืนเมือง

45,000 1.ผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จาก
กล้วยพ้ืนเองในรูปแบบต่างๆอย่าง
น้อย 3 รูปแบบ 1.1 งานแปรรูป
อาหารจากกล้วย 1.2 งาน
หัตถกรรมจากเชือกล้วยและส่วน
อ่ืนๆจากกล้วย 1.3 งานประดิษฐ์
จากใบตอง  3. การสร้างรายได้
ชุมชน 4. การสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
กล้วยพ้ืนเมือง

50,000 1.ผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จากกล้วย
พ้ืนเองในรูปแบบต่างๆอย่างน้อย 3 
รูปแบบ 1.1 งานแปรรูปอาหารจาก
กล้วย 1.2 งานหัตถกรรมจากเชือก
ล้วยและส่วนอ่ืนๆจากกล้วย 1.3 งาน
ประดิษฐ์จากใบตอง  3. คุณภาพและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 4. ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์
และการตลาด

50,000 1.สร้างสรรค์กล้วยพ้ืนเมืองใน
รูปแบบต่างๆท่ีมีความทันสมัยและมี
ความหลากหลายจากการต่อยอดในปี
ท่ีผ่านมา 2. มาตรฐานสินค้าคุณภาพ
 3. การออกจ าหน่ายในงานต่างๆใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 4.
 รายได้ชุมชนเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตดี
ข้ึนและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

50,000 1.สร้างสรรค์กล้วยพ้ืนเมืองในรูปแบบ
ต่างๆท่ีมีความทันสมัยและมีความ
หลากหลายจากการต่อยอดในปีท่ีผ่าน
มา 2. มาตรฐานสินค้าคุณภาพ 3. 
การออกจ าหน่ายในงานต่างๆใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 4.
 รายได้ชุมชนเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตดี
ข้ึนและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

F2A6 2.โครงการการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการท าบรรจุภัณฑ์จากกล้วย
สู่เชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ:ผศ. ธันยาภรณ์  ด าจุติ
คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา 25,000 ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1
 ระบบ

25,000 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ระบบ

25,000 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ระบบ

25,000 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ระบบ

25,000 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ระบบ

F2A6 3.โครงการระบบการจัดการน้ าแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:นายประเสริฐ  นนทกาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้ า
แบบอัจฉริยะ 
( Smart farm) ส าหรับแปลง
ปลูกทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 
แปลง พ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้ า
แบบอัจฉริยะ 
( Smart farm) ส าหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง 
พ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้ าแบบ
อัจฉริยะ 
( Smart farm) ส าหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้ าแบบ
อัจฉริยะ 
( Smart farm) ส าหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้ าแบบ
อัจฉริยะ 
( Smart farm) ส าหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 3 ไร่

F2A6 4.โครงการการพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.เสาวณีย์  ชัยเพชร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 50,000  การพัฒนาเคร่ืองด่ืมผงเสริมพรีไบ
โอติกพร้อมด่ืมจากทุเรียนเทศ
และสมุนไพรพ้ืนบ้านภาคใต้

50,000 การผลิตเคร่ืองด่ืมหมักจาก
ทุเรียนเทศเพ่ือสุขภาพ

50,000 การผลิตทุเรียนเทศอัดเม็ดผสม
สมุนไพร

50,000 การผลิตไซรัปจากทุเรียนเทศ 50,000  การผลิตสูตรมาตรฐานเคร่ืองด่ืมจาก
ทุเรียนเทศเพ่ือธุรกิจอาหารสุขภาพ

รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 170,000 170,000 175,000 175,000 175,000
F3A7 1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษและสร้างจิตส านึกเพ่ือส่ือความหมาย

ท้องถ่ินด้านการอนุรักษ์เสม็ดแดง เสม็ดขาวและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
นางสาวสุธิรา  ปานแก้ว 
ดร. ศิววงศ์  เพชรจุล
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

จังหวัดตรัง 60,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 
 คน
2. เยาวชนในท้องถ่ินมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลและ
ส่ือความหมายภาษาอังกฤษด้าน
การอนุรักษ์ เสม็ดแดง เสม็ดขาว 
และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้รู้

60,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50  
คน
2. เยาวชนในท้องถ่ินมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลและ
ส่ือความหมายภาษาอังกฤษด้าน
การอนุรักษ์ เสม็ดแดง เสม็ดขาว 
และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้รู้

60,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50  คน
2. เยาวชนในท้องถ่ินมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและส่ือความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้

60,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50  คน
2. เยาวชนในท้องถ่ินมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและส่ือความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้

60,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50  คน
2. เยาวชนในท้องถ่ินมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและส่ือความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้



2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/ผู้รับผิดชอบ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ

F3A7 2.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วย และอบรมแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์
คณะศิลปศาสตร์

จังหวัดสงขลา 50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
 40 คน 
2. เกิดนวัตกรชุมชนท่ีสามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยได้
ไม่น้อยกว่า 3 ราย  3. ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

50,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
F3A8 1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝ่ัง

อันดามัน 
มทร.ศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกิจ ผินรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จังหวัดตรัง 602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
 ฝ่ังอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
 ฝ่ังอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. 
ฝ่ังอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. 
ฝ่ังอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. 
ฝ่ังอันดามัน

F3A8 2.โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกิจ ผินรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จังหวัดตรัง 200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงาน
วิชาการด้านการอนุรักษ์ฯของ
มหาวิทยาลัย

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงาน
วิชาการด้านการอนุรักษ์ฯของ
มหาวิทยาลัย

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงานวิชาการ
ด้านการอนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัย

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงานวิชาการ
ด้านการอนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัย

200,000 รวบรวมและจัดเตรียมผลงานวิชาการ
ด้านการอนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัย

F3A8 3.โครงการจัดท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีฯ ของ
มทร.ศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกิจ ผินรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จังหวัดตรัง 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

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

100,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลส าเร็จท่ีดีของการสนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส านึกท่ีดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลส าเร็จท่ีดีของการสนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส านึกท่ีดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 1.เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลส าเร็จท่ีดีของการสนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีท่ีหก สู่สาธารณะ
2.เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส านึกท่ีดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณ 902,400 902,400 902,400 902,400 902,400

รวม 26 โครงการ รวมงบประมาณ 2,031,480 2,056,480 2,061,480 1,986,480 1,986,480


