แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

พืน้ ที่ดาเนินการ
จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย
2565
25,000 จานวนพื้นที1่ ไร่ ระบุชนิดและ
จานวน 20 สายพันธ์กล้วย
พื้นเมืองทรัพยากร ที่
จะดาเนินการในแต่ละปี(พืช)

เป้าหมาย
2566
30,000 จานวนพื้นที1่ .5ไร่ ระบุชนิดและ
จานวน 23สายพันธ์กล้วยพื้นเมือง
ทรัพยากร ที่
จะดาเนินการในแต่ละปี(พืช)

เป้าหมาย
2567
30,000 จานวนพื้นที1่ .5ไร่ ระบุชนิดและ
จานวน26สายพันธ์กล้วยพื้นเมือง
ทรัพยากร ที่
จะดาเนินการในแต่ละปี(พืช)

เป้าหมาย
2568
25,000 จานวนพื้นที1่ .5ไร่ ระบุชนิดและ
จานวน30สายพันธ์กล้วยพื้นเมือง
ทรัพยากร ที่
จะดาเนินการในแต่ละปี(พืช)

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2569
25,000 จานวนพื้นที1่ .5ไร่ ระบุชนิดและ
จานวน30สายพันธ์กล้วยพื้นเมือง
ทรัพยากร ที่
จะดาเนินการในแต่ละปี(พืช)

F1A1

1.โครงการบารุงรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก
ผู้รับผิดชอบ:นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
ผศ. วันดี นวนสร้อย
นางอามรรัตน์ คงกะโชติ
วิทยาลัยรัตภูมิ

รวม 1 โครงการ

รวมงบประมาณ

25,000

30,000

30,000

F1A2

2.โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนเทศภายในหลอดทดลอง
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก
คณะเกษตรศาสตร์

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

50,000 เก็บรวบรวมสายพันธทุ์ ุเรียนเทศ
ในพื้นที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชภายในหลอด
ทดลอง

50,000 ได้วสั ดุปลูกที่ เหมาะสมใน
การอนุบาลต้นกล้าทุเรียนเทศ

50,000 ได้ข้อมูลปริมาณสารสาคัญ
จากต้นที่ ได้จากการอนุรักษ์ใน
หลอดทดลอง

รวม 1 โครงการ

รวมงบประมาณ

50,000

50,000

50,000

F1A3

1. โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมือง
ผู้รับผิดชอบ:นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
ผศ. ภาวนา พุม่ ไสว
รศ. สุนีย์รัตน์ ศรีเปาระยะ
วิทยาลัยรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา

รวม 1 โครงการ

รวมงบประมาณ

F2A4

1.โครงการผลิตภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มจากเปลือกต้นเสม็ดขาว
เพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติก
ผู้รับผิดชอบ:นายสมภพ ยี่สุ่น
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตรัง

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์เปลือกเสม็ดขาว อย่าง
น้อย 1 รูปแบบ

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1
รูปแบบ

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
เปลือกเสม็ดขาว อย่างน้อย 1 รูปแบบ

F2A4

2.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่ ได้จาก
การสารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม
เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวกัตตินาฎ สกุลสวัสดิ์พันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จังหวัดตรัง

50,000 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สารให้สีจาก
เปลือกเสม็ดแดงเพื่อเพิ่มความ
เข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก

50,000 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สารให้สีจาก
เปลือกเสม็ดแดงเพื่อเร่งสีผิวปลา
สวยงาม

50,000 ได้ผลิตภัณฑ์ธปู หอมจากเสม็ดแดง

50,000 ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายสามารถนาองค์
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้าง
อาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

50,000 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้
เสม็ดขาวและเสม็ดแดง

F2A4

3.โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จังหวัดตรัง

50,000 การศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อราจาก
สารสกัดหยาบของเห็ดเสม็ด

50,000 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการระบบเกี่ยวกับการเข้ามาใช้
ประโยชน์เห็ดเสม็ดภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง

50,000 ความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
น้าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด

50,000 ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการเจริญของ
เห็ดเสม็ดในพื้นที่ ป่าเสม็ดขาว

50,000 ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเห็ดเสม็ด

F2A4

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกต้นเสม็ดสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวจิรัชญา บุญช่วย
นางสาวศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จังหวัดตรัง

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้น
เสม็ดอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการนา
เปลือกต้นเสม็ดใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการนาเปลือก
ต้นเสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการนาเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการนาเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

60,000 1.ได้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกต้นเสม็ด
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดการเรียนรู้จากการนาเปลือกต้น
เสม็ดใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

30,000 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยพื้นเมือง 5
สายพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ใน
พื้นที่ ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000

30,000 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยพื้นเมือง 5
สายพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ใน
พื้นที่ ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000

30,000 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยพื้นเมือง 5
สายพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ในพื้นที่
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000

25,000
50,000 ได้วธิ กี ารเพิ่มปริมาณ
สารสาคัญจากเซลล์ภายใน
หลอดทดลอง

50,000
30,000 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยพื้นเมือง 5
สายพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ในพื้นที่
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000

25,000
50,000 ส่งเสริมการปลูกทุเรียนเทศ
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน

50,000
30,000 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยพื้นเมือง 5
สายพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ในพื้นที่
ปกปัก อพ.สธ.และสู่ชุมชน

30,000

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

พืน้ ที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
2565
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย
2566
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย
2567
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย
2568
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2569
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

F2A4

5.โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่ ได้จาก
การสารวจเก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม
เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการ องค์ประกอบ เป็นต้น)
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา

F2A4

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

จังหวัดสงขลา

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไป
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวชิ ัย
จานวน34 คน)

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไป
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวชิ ัย
จานวน 34 คน)

50,000 พัฒนากระบวนการผลิตไซเดอร์จาก
กล้วย สาหรับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

50,000 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การผลิตไซ
เดอร์จากกล้วย

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไป และ
นักศึกษาของ มทร.ศรีวชิ ัย จานวน
34 คน)
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7. โครงการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
ผู้รับผิดชอบ:นางตะวัน ตนยะแหละ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้สานึกรักและ
ใช้ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ได้สร้างความรู้วธิ กี าร
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจาก
พืชกล้วยให้กับกลุ่มชุมชน
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
จานวน 5 ชิ้น

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้สานึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ได้สร้างความรู้วธิ กี ารสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
ให้กับกลุ่มชุมชน
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
จานวน 5 ชิ้น

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้สานึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ได้สร้างความรู้วธิ กี ารสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
จานวน 5 ชิ้น

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้สานึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ได้สร้างความรู้วธิ กี ารสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
จานวน 5 ชิ้น

63,170 1.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ให้สานึกรักและใช้
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ได้สร้างความรู้วธิ กี ารสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วยให้กับ
กลุ่มชุมชน
3.ได้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากพืชกล้วย
จานวน 5 ชิ้น
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8.โครงการเล่าเรื่อง “ศิลปะการแทงหยวก” ผ่านงานจิตรกรรม
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรื่นฤทัย รอดสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จังหวัดสงขลา

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเรื่องศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะ
แทงหยวกและตระหนักถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเรื่องศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเรื่องศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเรื่องศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย

68,000 1.ได้ภาพวาดเล่าเรื่องศิลปะการ
แทงยวก 1 ภาพ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ศิลปะแทง
หยวกและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์กล้วย
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9. โครงการการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกาจัดศัตรูพืช จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพื่อป้องกัน
กาจัดโรคพืชในดินและด้วงงวง
ข้าวโพด

50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพื่อป้องกัน
กาจัดโรคพืชในดินและผลิตเม็ดชีว
ภัณฑ์ควบคุมด้วงงวงข้าวโพด

50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพื่อป้องกันกาจัด
โรคและผลิตชีวภัณฑ์ในการควบคุม
โรคพืชในดิน

50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพื่อป้องกัน
กาจัดโรคและผลิตชีวภัณฑ์และใช้ใน
การควบคุมโรคพืชในดินในแปลง
เกษตรกร

50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทุเรียนเทศเพื่อป้องกันกาจัด
โรคและผลิตชีวภัณฑ์และใช้ในการ
ควบคุมโรคพืชในดินในแปลงเกษตรกร

50,000 ได้การผลิตน้าทุเรียนเทศหมักเพื่อ
เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ

50,000 ได้เยลลี่ทุเรียนเทศน้าตาลต่า
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลื่นลาบาก

50,000 การแปรรูปเพื่อรักษาคุณค่าผลิตภัณฑ์
จากทุเรียนเทศ

ผู้รับผิดชอบ:ผศ.พรศิลป์ สีเผือก
ผศ. พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
คณะเกษตรศาสตร์
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10. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดาสุด
ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
ดร.บุญเรือน สรรเพชร
ดร.วันทนา สังข์ชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

พืน้ ที่ดาเนินการ
จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

รวม 11 โครงการ

รวมงบประมาณ

601,170

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เสม็ดขาว
เสม็ดแดง
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ศววณรัศม์ อภัยพงค์
คณะวิศวกรรมศาสต์และเทคโนโลยี

จังหวัดตรัง

30,000 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ์เสม็ดขาวเสม็ดแดง
1 ระบบ

50,000 ระบบเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น
บริเวณป่าเสม็ด 1 ระบบ

50,000 ระบบติดตามการเจริญเติบโตของเห็ด
เสม็ด 1 ระบบ

30,000 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เสม็ดขาวเสม็ดแดง

30,000 ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ

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

จังหวัดสงขลา

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไป
และนักศึกษาของ มทร.ศรีวชิ ัย
จานวน 60 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไปเข้า
ชมนิทรรศการจานวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไปเข้า
ชมนิทรรศการจานวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไปเข้า
ชมนิทรรศการจานวน 50 คน)

97,910 ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคลทั่วไปเข้า
ชมนิทรรศการจานวน 50 คน)

3.โครงการจัดทาฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชทุเรียนเทศ อพ.สธ.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ:พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่ ดาเนินใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่ ดาเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ที่ ดาเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ที่ดาเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

15,000 1.มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ทุเรียนเทศในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.เผยแพร่ข้อมูลของพืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ที่ดาเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รวม 3 โครงการ

รวมงบประมาณ
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11.โครงการการผลิตโลชั่นบารุงผิวที่ มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.กฤตยา หนูสาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

F2A5

F2A5

F2A5

142,910

เป้าหมาย
2566
50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

601,170

162,910

เป้าหมาย
2567
50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวที่ มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

601,170

162,910

เป้าหมาย
2568
50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

เป้าหมาย
2565
50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

551,170

142,910

เป้าหมาย
2569
50,000 ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 ผลิตภัณฑ์

551,170

142,910

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

พืน้ ที่ดาเนินการ
จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย
2565
45,000 1.ความรู้และแนวคิดใหม่ในการ
สร้างงานหัตกรรมสร้างสรรค์ 2.
ผลิตภัณฑ์หัตกรรมสร้างสรรค์จาก
กล้วยพื้นเมือง 3. การสร้างรายได้
ชุมชน 4. การสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
กล้วยพื้นเมือง

เป้าหมาย
2566
45,000 1.ผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จาก
กล้วยพื้นเองในรูปแบบต่างๆอย่าง
น้อย 3 รูปแบบ 1.1 งานแปรรูป
อาหารจากกล้วย 1.2 งาน
หัตถกรรมจากเชือกล้วยและส่วน
อื่นๆจากกล้วย 1.3 งานประดิษฐ์
จากใบตอง 3. การสร้างรายได้
ชุมชน 4. การสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
กล้วยพื้นเมือง

เป้าหมาย
2567
50,000 1.ผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จากกล้วย
พื้นเองในรูปแบบต่างๆอย่างน้อย 3
รูปแบบ 1.1 งานแปรรูปอาหารจาก
กล้วย 1.2 งานหัตถกรรมจากเชือก
ล้วยและส่วนอื่นๆจากกล้วย 1.3 งาน
ประดิษฐ์จากใบตอง 3. คุณภาพและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 4. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการตลาด

เป้าหมาย
2568
50,000 1.สร้างสรรค์กล้วยพื้นเมืองใน
รูปแบบต่างๆที่มีความทันสมัยและมี
ความหลากหลายจากการต่อยอดในปี
ที่ผ่านมา 2. มาตรฐานสินค้าคุณภาพ
3. การออกจาหน่ายในงานต่างๆใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 4.
รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวติ ดี
ขึ้นและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2569
50,000 1.สร้างสรรค์กล้วยพื้นเมืองในรูปแบบ
ต่างๆที่มีความทันสมัยและมีความ
หลากหลายจากการต่อยอดในปีที่ผ่าน
มา 2. มาตรฐานสินค้าคุณภาพ 3.
การออกจาหน่ายในงานต่างๆใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 4.
รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวติ ดี
ขึ้นและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

F2A6

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

F2A6

2.โครงการการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทาบรรจุภัณฑ์จากกล้วย จังหวัดสงขลา
สู่เชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ:ผศ. ธันยาภรณ์ ดาจุติ
คณะบริหารธุรกิจ

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.โครงการระบบการจัดการน้าแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศ
ผู้รับผิดชอบ:นายประเสริฐ นนทกาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้า
แบบอัจฉริยะ
( Smart farm) สาหรับแปลง
ปลูกทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1
แปลง พื้นที่ ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้า
แบบอัจฉริยะ
( Smart farm) สาหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง
พื้นที่ ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้าแบบ
อัจฉริยะ
( Smart farm) สาหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พื้นที่
ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้าแบบ
อัจฉริยะ
( Smart farm) สาหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พื้นที่
ประมาณ 3 ไร่

50,000 ต้นแบบของระบบการจัดการน้าแบบ
อัจฉริยะ
( Smart farm) สาหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลงใหญ่ 1 แปลง พื้นที่
ประมาณ 3 ไร่

F2A6

4.โครงการการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

50,000 การพัฒนาเครื่องดื่มผงเสริมพรีไบ
โอติกพร้อมดื่มจากทุเรียนเทศ
และสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้

50,000 การผลิตเครื่องดื่มหมักจาก
ทุเรียนเทศเพื่อสุขภาพ

50,000 การผลิตทุเรียนเทศอัดเม็ดผสม
สมุนไพร

50,000 การผลิตไซรัปจากทุเรียนเทศ

50,000 การผลิตสูตรมาตรฐานเครื่องดื่มจาก
ทุเรียนเทศเพื่อธุรกิจอาหารสุขภาพ

รวม 4 โครงการ

รวมงบประมาณ

F3A7

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษและสร้างจิตสานึกเพื่อสื่อความหมาย
จังหวัดตรัง
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์เสม็ดแดง เสม็ดขาวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ผู้รับผิดชอบ:นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
นางสาวสุธริ า ปานแก้ว
ดร. ศิววงศ์ เพชรจุล
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

170,000
60,000 1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50
คน
2. เยาวชนในท้องถิ่นมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลและ
สื่อความหมายภาษาอังกฤษด้าน
การอนุรักษ์ เสม็ดแดง เสม็ดขาว
และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้รู้

170,000
60,000 1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50
คน
2. เยาวชนในท้องถิ่นมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลและ
สื่อความหมายภาษาอังกฤษด้าน
การอนุรักษ์ เสม็ดแดง เสม็ดขาว
และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้รู้

175,000
60,000 1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน
2. เยาวชนในท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้

175,000
60,000 1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน
2. เยาวชนในท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้

175,000
60,000 1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน
2. เยาวชนในท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลและสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษด้านการอนุรักษ์ เสม็ด
แดง เสม็ดขาว และสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้รู้

แบบสรุปกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RUTS)
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

พืน้ ที่ดาเนินการ

เป้าหมาย
2566
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

เป้าหมาย
2567
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

เป้าหมาย
2568
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

หมายเหตุ
เป้าหมาย
2569
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ

F3A7

2.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วย และอบรมแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์
คณะศิลปศาสตร์

รวม 2 โครงการ

รวมงบประมาณ

F3A8

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
มทร.ศรีวชิ ัย
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกจิ ผินรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จังหวัดตรัง

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

602,400 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
ฝั่งอันดามัน

F3A8

2.โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกจิ 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.โครงการจัดทาหนังสือเผยแพร่ผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก จังหวัดตรัง
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ของ
มทร.ศรีวชิ ัย
ผู้รับผิดชอบ:ดร.วิกจิ ผินรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติและผลสาเร็จที่ ดี
ของการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสานึก
ที่ ดีและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติและผลสาเร็จที่ ดี
ของการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
จากการสนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสานึก
ที่ ดีและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลสาเร็จที่ดีของการสนอง
พระราชดาริในโครงการ อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสานึกที่ดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลสาเร็จที่ดีของการสนอง
พระราชดาริในโครงการ อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสานึกที่ ดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและผลสาเร็จที่ดีของการสนอง
พระราชดาริในโครงการ อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่หก สู่สาธารณะ
2.เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสานึกที่ ดี
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

รวม 3 โครงการ
รวม 26 โครงการ

จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย
2565
50,000 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้ ง
3 ฐาน นาไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
40 คน
2. เกิดนวัตกรชุมชนที่ สามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยได้
ไม่น้อยกว่า 3 ราย 3. ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณ

110,000

902,400
2,031,480

110,000

902,400
2,056,480

110,000

902,400
2,061,480

110,000

902,400
1,986,480

110,000

902,400
1,986,480

