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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. กิจกรรมการปกปก

พันธุกรรมพืช 
ปาสนสรอย อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 

ปาสนสรอย  
อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช 
จำนวน 30 ไร 

100,000 พท. 2 ไร 100,000 พื้นที่ 2 ไร 100,000 พื้นที่ 2 ไร 100,000 พื้นที่ 2 ไร 100,000 พื้นที่ 2 ไร เปนพื้นที่ปาปกปกของ
มหาวิทยาลัย 

 รวม 1  กิจกรรม  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    

F1A2 1. กิจกรรม : ภูมิปญญา
การใชประโยชนตนจาก 
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ตำบลบาน
ใหม  

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

100,000 ไดภูมิปญญาการใช
ประโยชนตนจาก 
และนำเสนอองค
ความรูผานรายงาน
เพื่อรักษาไวใหอยูคู
กับชุมชน 

100,000 ไดภูมิปญญาการใช
ประโยชนตนจาก 
และนำเสนอองค
ความรูผาน
รายงานเพื่อรักษา
ไวใหอยูคูกับชุมชน 

100,000 ไดภูมิปญญาการใช
ประโยชนตนจาก 
และนำเสนอองค
ความรูผานรายงาน
เพื่อรักษาไวใหอยูคู
กับชุมชน 

100,000  เอกสารภูมปิญญา 
1 เลม และ
บทความวจิัยใน
ระดับชาติ 1 ฉบับ 

100,000  เอกสารภูมปิญญา 
1 เลม และ
บทความวจิัยใน
ระดับชาติ 1 ฉบับ 

 

F1A2 2. กิจกรรม : การศึกษา
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของประชากร
ปลาดุกอยุในพื้นปาจากสู
การอนุรักษพันธุกรรมปลา
ดุกอุยในธรรมชาติ 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยฮะ 

100,000 ไดความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
ประชากรปลาดุก
อุยในบริเวณพื้นที่
ปาจาก รวมไปถึง
การกระจายพันธุ
ของปลาดุกอยุใน
แหลงน้ำใกลเคียง
ปาจาก 

100,000 ไดความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
ประชากรปลาดุก
อุยในบริเวณพื้นที่
ปาจาก รวมไปถึง
การกระจายพันธุ
ของปลาดุกอยุใน
แหลงน้ำใกลเคียง
ปาจาก 

100,000 ไดความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
ประชากรปลาดุกอุย
ในบริเวณพื้นที่ปา
จาก รวมไปถึงการ
กระจายพันธุของ
ปลาดุกอยุในแหลง
น้ำใกลเคียงปาจาก 

100,000 ไดความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
ประชากรปลาดุกอุย
ในบริเวณพื้นที่ปา
จาก รวมไปถึงการ
กระจายพันธุของ
ปลาดุกอยุในแหลง
น้ำใกลเคียงปาจาก 

100,000 ไดความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
ประชากรปลาดุก
อุยในบริเวณพื้นที่
ปาจาก รวมไปถึง
การกระจายพันธุ
ของปลาดุกอยุใน
แหลงน้ำใกลเคียง
ปาจาก 

 

F1A2 3. กิจกรรม : การสำรวจ
ความหลากหลายของพืชใน
ระบบนิเวศปาจากเพื่อ
พัฒนาเปนอาหารสัตวและ
การถายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตสูชุมชน อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อำเภอปากพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบลขนาบ
นาก อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรี
ธรรม ราช ในการ
ผลิตผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1) มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับ
นำมาผลิตอาหาร

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบล
ขนาบนาก อำเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรม ราช 
ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1) มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับ

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชนปา
จาก ตำบลขนาบ
นาก อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรม 
ราช ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา
ซ่ึง  
(1) มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับ
นำมาผลิตอาหาร

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบลขนาบ
นาก อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรี
ธรรม ราช ในการ
ผลิตผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1) มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับ
นำมาผลิตอาหาร

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบล
ขนาบนาก อำเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรม ราช 
ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1) มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับ

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 สัตวใชเองทั้ง
ภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  
(2) มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว 
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

นำมาผลิตอาหาร
สัตวใชเองทั้ง
ภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  
(2) มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว 
(3) มีระบบการ
ผลิตที่เกื้อหนุน
รักษาความสมดุล
ของระบบ
นิเวศวิทยาสราง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

สัตวใชเองทั้งภายใน
ครอบครัว ชุมชน 
และชุมชนอื่นๆ  
(2) มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลายครบถวน
ตามหลักโภชนาการ
และสอดคลองกับ
การดำรงชีวิตของ
สัตว  
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น 

สัตวใชเองทั้งภายใน
ครอบครัว ชุมชน 
และชุมชนอื่นๆ  
(2) มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว 
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

นำมาผลิตอาหาร
สัตวใชเองทั้ง
ภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  
(2) มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว 
(3) มีระบบการ
ผลิตที่เกื้อหนุน
รักษาความสมดุล
ของระบบ
นิเวศวิทยาสราง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

F1A2 4. กิจกรรม : สำรวจ
รวบรวมพันธุกลวยใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยผานสารคดี 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 100,000 1. คนในชุมชน
ไดรับการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับสาย
พันธุกลวยใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ชุมชนไดรับสาร
คดีการเรียนรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. มีเอกสาร
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัสายพันธุ

100,000 1. คนในชุมชน
ไดรับการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับ
สายพันธุกลวยใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ชุมชนไดรับสาร
คดีการเรียนรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. มีเอกสาร
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัสายพันธุ

100,000 1. คนในชุมชนไดรับ
การถายทอดความรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ชุมชนไดรับสารคดี
การเรียนรูเกี่ยวกับ
สายพันธุกลวยใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. มีเอกสารรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสาย
พันธุกลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

100,000 1. คนในชุมชนไดรับ
การถายทอดความรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ชุมชนไดรับสาร
คดีการเรียนรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. มีเอกสาร
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

100,000 1. คนในชุมชน
ไดรับการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับสาย
พันธุกลวยใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ชุมชนไดรับสาร
คดีการเรียนรู
เกี่ยวกบัสายพันธุ
กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. มีเอกสาร
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัสายพันธุ

 F1A2/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

กลวยในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

F1A2 5. กิจกรรม : ศึกษาวถิี
วัฒนธรรมโบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) องคความรูวิถี
วัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2) รวมองคความรู
วิถีวัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
รูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  1) องคความรูวิถี
วัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2) รวมองคความรู
วิถีวัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ในรูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  1) องคความรูวิถี
วัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2) รวมองคความรู
วิถีวัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
รูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  1) องคความรูวิถี
วัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2) รวมองคความรู
วิถีวัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
รูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  1) องคความรูวิถี
วัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2) รวมองคความรู
วิถีวัฒนธรรม
โบราณสถานพระ
เวียงในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
รูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  

F1A2 6. กิจกรรม : ศึกษาเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืชของ
โรงเรียน ตชด. บานเขาวัง
เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
การอนุรักษพันธุกรรมพืช  

ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 มีความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวัง นำไปสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 มีความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. 
บานเขาวัง นำไปสู
การเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 มีความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวัง นำไปสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 มีความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวัง นำไปสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 มีความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. 
บานเขาวัง นำไปสู
การเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

  

  รวม  6  โครงการ  599,800  499,800  499,800  499,800  499,800   
F1A3 1. กิจกรรม : ศึกษาการ

ปลูก การเขตกรรมและ
ขยายพันธุตนจากในพื้นที่
ตำบลขนาบนาก ลุมนำ้
ปากพนัง 

อำเภอปากพนัง 100,000 1) ประชาชนมีความ
เขาใจ และตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การอนุรักษตนจากที่
มีอยูในทองถิ่น 
2) เกิดความรวมมือ 
รวมปฏิบัติระหวาง
ประชาชนและ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราชใน
การอนุรักษปาจาก  

100,000 1) ประชาชนมี
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การอนุรักษตนจาก
ที่มีอยูในทองถิ่น 
2) เกิดความ
รวมมือ รวมปฏิบัติ
ระหวางประชาชน
และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

100,000 1) ประชาชนมีความ
เขาใจ และตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การอนุรักษตนจากที่
มีอยูในทองถิ่น 
2) เกิดความรวมมือ 
รวมปฏิบัติระหวาง
ประชาชนและ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราชใน
การอนุรักษปาจาก  

100,000 1) ประชาชนมี
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
อนุรักษตนจากที่มี
อยูในทองถิ่น 
2) เกิดความรวมมือ 
รวมปฏิบัติระหวาง
ประชาชนและ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช

100,000 1) ประชาชนมี
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
อนุรักษตนจากที่มี
อยูในทองถิ่น 
2) เกิดความรวมมือ 
รวมปฏิบัติระหวาง
ประชาชนและ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช

 



หนา 784                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นครศรีธรรมราช
ในการอนุรักษปา
จาก  

ในการอนุรักษปา
จาก  

ในการอนุรักษปา
จาก  

F1A3 2. กิจกรรม : การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรในทองถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

63,000  1) ขยายพันธุและ
รวบรวมสายพันธุ
พืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น โดยวิธกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 2) ใหความรู
เทคนิคดานการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 3) เปนแหลง
เรียนรูทางดานพืช/
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

63,000  1) ขยายพันธุและ
รวบรวมสายพันธุ
พืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น โดยวิธกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 2) ใหความรู
เทคนิคดานการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 3) เปนแหลง
เรียนรูทางดาน
พืช/การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

63,000  1) ขยายพันธุและ
รวบรวมสายพันธุพืช
สมุนไพรในทองถิ่น 
โดยวธิีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
 2) ใหความรูเทคนิค
ดานการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชแก
โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 3) เปนแหลงเรียนรู
ทางดานพืช/การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืช 

63,000  1) ขยายพันธุและ
รวบรวมสายพันธุ
พืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น โดยวิธกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 2) ใหความรู
เทคนิคดานการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 3) เปนแหลงเรียนรู
ทางดานพืช/การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืช 

63,000  1) ขยายพันธุและ
รวบรวมสายพันธุ
พืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น โดยวิธกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 2) ใหความรู
เทคนิคดานการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 3) เปนแหลง
เรียนรูทางดานพืช/
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

 

F1A3 3. กิจกรรม : สืบสาน
อนุรักษ และ การใช
ประโยชน สมุนไพรพื้นถิ่น 
หายากภาคใต (ณ แหลง
เรียนรูปายาง ต.ทาง้ิว จ.
นครศรีธรรมราช) 

พื้นที่แหลงเรียนรู
ปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย หางจาก
มหาวิทยาลัย 500 เมตร 

50,000  1) มีแปลงปลูกพืช
สมุนไพรพื้นถิ่นหา
ยากภาคใต          
2) มีแหลงเรียนรู
ดานสมุนไพรภาคใต 
แก นศ. ประชาชน        
3) เพาะพันธุ นำ
แจกจาย สมุนไพร
ภาคใต แจกจาย 
พื้นที่ 

50,000 1) มีแปลงปลูกพืช
สมุนไพรพื้นถิ่นหา
ยากภาคใต          
2) มีแหลงเรียนรู
ดานสมุนไพร
ภาคใต แก นศ. 
ประชาชน         
3) เพาะพันธุ นำ
แจกจาย สมุนไพร
ภาคใต แจกจาย 
พื้นที ่

50,000 1) มีแปลงปลูกพืช
สมุนไพรพื้นถิ่นหา
ยากภาคใต          
2) มีแหลงเรียนรู
ดานสมุนไพรภาคใต 
แก นศ. ประชาชน        
3) เพาะพันธุ นำ
แจกจาย สมุนไพร
ภาคใต แจกจาย 
พื้นที่ 

50,000 1) มีแปลงปลูกพืช
สมุนไพรพื้นถิ่นหา
ยากภาคใต          
2) มีแหลงเรียนรู
ดานสมุนไพรภาคใต 
แก นศ. ประชาชน         
3) เพาะพันธุ นำ
แจกจาย สมุนไพร
ภาคใต แจกจาย 
พื้นที่ 

50,000 1) มีแปลงปลูกพืช
สมุนไพรพื้นถิ่นหา
ยากภาคใต                  
2) มีแหลงเรียนรู
ดานสมุนไพร
ภาคใต แก นศ. 
ประชาชน                
3) เพาะพันธุ นำ
แจกจาย สมุนไพร
ภาคใต แจกจาย 
พื้นที่ 

พื้นที่แหลงเรียนรู
ปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย 

  รวม  3  โครงการ  213,000  213,000  213,000  213,000  213,000   
F2A4 1. กิจกรรม :  การพัฒนา

เพื่อใชประโยชนจาก
พรรณไมน้ำที่พบบริเวณ
ปาจาก อำเภอปากพนัง
สำหรับปลูกเปนไมน้ำ
ประดับสวนน้ำ 

อำเภอปากพนัง 70,000  ไดรูปแบบการใช
ประโยชนพรรณไม
น้ำที่พบบริเวณปา
จาก อำเภอปาก
พนังสำหรับปลูก
เปนไมน้ำประดับ
สวนน้ำ เพื่ออนุรักษ

70,000  ไดรูปแบบการใช
ประโยชนพรรณไม
น้ำที่พบบริเวณปา
จาก อำเภอปาก
พนังสำหรับปลูก
เปนไมน้ำประดับ
สวนน้ำ เพื่ออนุรักษ

70,000  ไดรูปแบบการใช
ประโยชนพรรณไม
น้ำที่พบบริเวณปา
จาก อำเภอปากพนัง
สำหรับปลูกเปนไม
น้ำประดับสวนนำ้ 

70,000  ไดรูปแบบการใช
ประโยชนพรรณไม
น้ำที่พบบริเวณปา
จาก อำเภอปาก
พนังสำหรับปลูก
เปนไมน้ำประดับ
สวนน้ำ เพื่ออนุรักษ

70,000  ไดรูปแบบการใช
ประโยชนพรรณไม
น้ำที่พบบริเวณปา
จาก อำเภอปาก
พนังสำหรับปลูก
เปนไมน้ำประดับ
สวนน้ำ เพื่ออนุรักษ

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 
 
F1A2/ F2A4 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 785 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พรรณไมน้ำทองถิ่น
ใหยั่งยนื 

พรรณไมน้ำทองถิ่น
ใหยั่งยืน 

เพื่ออนุรักษพรรณไม
น้ำทองถิ่นใหยั่งยืน 

พรรณไมน้ำทองถิ่น
ใหยั่งยืน 

พรรณไมน้ำทองถิ่น
ใหยั่งยืน 

F2A4 2. กิจกรรม :  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
พัฒนาเปนพืชตนใหมของ
กลวยไมเอื้องชางนาวและ
การตรวจสอบความ
แปรปรวนทางพันธุกรรม
ดวยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 นักศึกษาไดเรียนรู
การกระบวนการ
และขั้นการ
ดำเนินการทำวจิัย 
ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

100,000 นักศึกษาไดเรียนรู
การกระบวนการ
และขั้นการ
ดำเนินการทำวจิัย 
ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

100,000 นักศึกษาไดเรียนรู
การกระบวนการ
และขั้นการ
ดำเนินการทำวจิัย 
ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

100,000 นักศึกษาไดเรียนรู
การกระบวนการ
และขั้นการ
ดำเนินการทำวจิัย 
ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

100,000 นักศึกษาไดเรียนรู
การกระบวนการ
และขั้นการ
ดำเนินการทำวจิัย 
ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

 

F2A4 3. กิจกรรม : การพัฒนา
ผลิตภัณฑตามอัตลักษณ
เพื่อเพิ่มมูลคาน้ำผ้ึงจาก 
กรณีศึกษา ศึกษาคุณคา
ทางโภชนาการจากน้ำ
หมักกลวยแชนำ้ผ้ึงจาก 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

98,000 1) ไดองคความรู
คุณคาทาง
โภชนาการน้ำหมกั
จากน้ำผ้ึงจาก 

98,000 1) ไดองคความรู
คุณคาทาง
โภชนาการน้ำหมกั
จากน้ำผ้ึงจาก 
2) เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก 

98,000 1) ไดองคความรู
คุณคาทาง
โภชนาการน้ำหมกั
จากน้ำผ้ึงจาก 
2) เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก 

98,000 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
จาก 

98,000 เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก 

 

F2A4 4. กิจกรรม :  การใช
น้ำตาลจากทดแทน
น้ำตาลทรายใน
ผลิตภัณฑผลไมแชอิ่ม
อบแหงเพื่อสุขภาพ 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

95,000 1) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ และ
การนำไปใช
ประโยชนของพืชใน
ทองถิ่น 
2) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย
และการใช
ประโยชนจากตน
จาก 

95,000 1) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการ และการ
นำไปใชประโยชน
ของพืชในทองถิ่น 
2) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย
และการใช
ประโยชนจากตน
จาก 

95,000 1) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการ และการ
นำไปใชประโยชน
ของพืชในทองถิ่น 
2) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย
และการใชประโยชน
จากตนจาก 

95,000 1) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการ และการ
นำไปใชประโยชน
ของพืชในทองถิ่น 
2) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย
และการใช
ประโยชนจากตน
จาก 

95,000 1) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ และ
การนำไปใช
ประโยชนของพืช
ในทองถิ่น 
2) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย
และการใช
ประโยชนจากตน
จาก 

 

F2A4 5. กิจกรรม :   การเพิ่ม
ประสิทธิภาพเตาเผาเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑไบโอชาร
และน้ำสมควันไมจากวัสดุ
เศษเหลือของจาก  

อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

100,000 ถายทอดเทคโนโลยี
ชุดเตาเผาไบโอชาร
และน้ำสมควันไม 
แกชุมชนเปาหมาย   

100,000 1) พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑไบ
โอชารและนำ้สม
ควันไมจากวัตถุดิบ
ในทองถิ่น สำหรับ
ชุมชนเปาหมาย อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑไบโอชาร
และน้ำสมควันไม
จากวัตถุดิบใน
ทองถิ่น สำหรับ
ชุมชนเปาหมาย อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั

100,000 1) พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑไบโอชาร
และน้ำสมควันไม
จากวัตถุดิบใน
ทองถิ่น สำหรับ
ชุมชนเปาหมาย อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั

100,000 1) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
วิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน 

F2A4/ F3A8 



หนา 786                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กับการจัดการเรียน
การสอน 

กับการจัดการเรียน
การสอน 

F2A4 6. กิจกรรม :  การ
สังเคราะหนาโนเซลลูโลส
จากเสนใยจากเพื่อใชเปน
สารเสริมแรงในฟลมบรรจุ
ภัณฑไบโอนาโนคอมโพสิต 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของจาก 
2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของจาก 
2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพืชใน
ทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึกของ
จาก 
2) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของจาก 
2) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของจาก 
2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพืชใน
ทองถิ่น 

 

F2A4 7. กิจกรรม :  การศึกษา
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตาน
เชื้อแบคทีเรียของน้ำผ้ึง
จากเพื่อการพัฒนาสูตรสบู
ผสมน้ำผ้ึงจาก 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) ไดสูตรสบูน้ำผ้ึง
จากที่มีสมบัติการ
ตานอนุมูลอิสระ 
การตานเชื้อ
แบคทีเรีย และความ
ชุมชื้นที่ดี 
  

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของน้ำผ้ึงจาก 
 2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพืชใน
ทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึกของ
น้ำผ้ึงจาก 
 2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของน้ำผ้ึงจาก 
 2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

100,000 1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และขอมูลเชิงลึก
ของน้ำผ้ึงจาก 
 2) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพืชใน
ทองถิ่น 

 

F2A4 8. กิจกรรม : การใช
ประโยชนใบจากสำหรับ
การเพาะเล้ียงปลา 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

53,700 1) ผลของการใชผง
ใบจากและผลจาก
ในระบบเพาะฟกไข
ปลานิลสงผลใหไข
ปลามีพัฒนาการ
เอมบริโอที่สมบูรณ 
มีอัตราการฟกไขดี 
ไขเสียไมมีการติด
เชื้อรา และลูกปลา
ที่ฟกออกเปนตัว
ไดรับอาหารใน
ระยะเร่ิมตนของ
การเร่ิมกินอาหารมี
การเจริญเติบโต
และมีอัตราการรอด
ปกติ คุณภาพนำ้ใน
ระบบฟกไขและ
อนุบาลลูกปลาอยู
ในเกณฑที่

53,700 1) ผลของการใช
ผงใบจากและผล
จากในระบบเพาะ
ฟกไขปลานิลสงผล
ใหไขปลามี
พัฒนาการเอมบริ
โอที่สมบูรณ มี
อัตราการฟกไขดี 
ไขเสียไมมีการติด
เชื้อรา และลูกปลา
ที่ฟกออกเปนตัว
ไดรับอาหารใน
ระยะเร่ิมตนของ
การเร่ิมกินอาหาร
มีการเจริญเติบโต
และมีอัตราการ
รอดปกติ คุณภาพ
น้ำในระบบฟกไข
และอนุบาลลูก

53,700 1) ผลของการใชผง
ใบจากและผลจากใน
ระบบเพาะฟกไข
ปลานิลสงผลใหไข
ปลามีพัฒนาการ
เอมบริโอที่สมบูรณ 
มีอัตราการฟกไขดี 
ไขเสียไมมีการติด
เชื้อรา และลูกปลาที่
ฟกออกเปนตัวไดรับ
อาหารในระยะ
เร่ิมตนของการเร่ิม
กินอาหารมีการ
เจริญเติบโตและมี
อัตราการรอดปกติ 
คุณภาพน้ำในระบบ
ฟกไขและอนุบาลลูก
ปลาอยูในเกณฑที่
เหมาะสมตอสัตวน้ำ 

53,700 1) ผลของการใชผง
ใบจากและผลจาก
ในระบบเพาะฟกไข
ปลานิลสงผลใหไข
ปลามีพัฒนาการ
เอมบริโอที่สมบูรณ 
มีอัตราการฟกไขดี 
ไขเสียไมมีการติด
เชื้อรา และลูกปลา
ที่ฟกออกเปนตัว
ไดรับอาหารใน
ระยะเร่ิมตนของ
การเร่ิมกินอาหารมี
การเจริญเติบโต
และมีอัตราการรอด
ปกติ คุณภาพนำ้ใน
ระบบฟกไขและ
อนุบาลลูกปลาอยู
ในเกณฑที่เหมาะสม

53,700 1) ผลของการใชผง
ใบจากและผลจาก
ในระบบเพาะฟกไข
ปลานิลสงผลใหไข
ปลามีพัฒนาการ
เอมบริโอที่สมบูรณ 
มีอัตราการฟกไขดี 
ไขเสียไมมีการติด
เชื้อรา และลูกปลา
ที่ฟกออกเปนตัว
ไดรับอาหารใน
ระยะเร่ิมตนของ
การเร่ิมกินอาหารมี
การเจริญเติบโต
และมีอัตราการ
รอดปกติ คุณภาพ
น้ำในระบบฟกไข
และอนุบาลลูกปลา
อยูในเกณฑที่
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เหมาะสมตอสัตวน้ำ 
 2) ผงใบจากและ
ผลจากสามารถ
นำมาประยุกตใช
กับสัตวน้ำชนิดอื่น 
ๆ ได เพื่อ
เสริมสรางการ
ประยุกตใชให
เหมาะสม จน
สามารถนำไปใช
ผลิตลูกสัตวน้ำวยั
ออนชนิดอื่น ๆ ได 

ปลาอยูในเกณฑที่
เหมาะสมตอสัตว
น้ำ 
 2) ผงใบจากและ
ผลจากสามารถ
นำมาประยุกตใช
กับสัตวน้ำชนิดอื่น 
ๆ ได เพื่อ
เสริมสรางการ
ประยุกตใชให
เหมาะสม จน
สามารถนำไปใช
ผลิตลูกสัตวน้ำวยั
ออนชนิดอื่น ๆ ได 

 2) ผงใบจากและผล
จากสามารถนำมา
ประยุกตใชกับสัตว
น้ำชนิดอื่น ๆ ได 
เพื่อเสริมสรางการ
ประยุกตใชให
เหมาะสม จน
สามารถนำไปใชผลิต
ลูกสัตวน้ำวยัออน
ชนิดอื่น ๆ ได 

ตอสัตวน้ำ 
 2) ผงใบจากและ
ผลจากสามารถ
นำมาประยุกตใชกับ
สัตวน้ำชนิดอื่น ๆ 
ได เพื่อเสริมสราง
การประยกุตใชให
เหมาะสม จน
สามารถนำไปใช
ผลิตลูกสัตวน้ำวยั
ออนชนิดอื่น ๆ ได 

เหมาะสมตอสัตว
น้ำ 
 2) ผงใบจากและ
ผลจากสามารถ
นำมาประยุกตใช
กับสัตวน้ำชนิดอื่น 
ๆ ได เพื่อ
เสริมสรางการ
ประยุกตใชให
เหมาะสม จน
สามารถนำไปใช
ผลิตลูกสัตวน้ำวยั
ออนชนิดอื่น ๆ ได 

F2A4 9. กิจกรรม :  การ
สังเคราะหกรดแลคติกจาก
น้ำตาลจากเพื่อประยุกตใช
ในน้ำยาบวนปาก 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1)  มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำยาบวน
ปากจากน้ำตาลจาก
ที่มีสมบัติการตาน
เชื้อแบคทีเรีย ลด
การเกิดคราบหินปูน 
2) บูรณาการการจัด
กิจกรรมวิจยักบัการ
จัดการเรียนการสอน 

100,000 1)  มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำยา
บวนปากจาก
น้ำตาลจากที่มี
สมบัติการตานเชื้อ
แบคทีเรีย ลดการ
เกิดคราบหินปูน 
2) บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำยาบวน
ปากจากน้ำตาลจาก
ที่มีสมบัติการตาน
เชื้อแบคทีเรีย ลด
การเกิดคราบหินปูน 
2) บูรณาการการจัด
กิจกรรมวิจยักบัการ
จัดการเรียนการสอน 

100,000 1)  มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำยา
บวนปากจาก
น้ำตาลจากที่มี
สมบัติการตานเชื้อ
แบคทีเรีย ลดการ
เกิดคราบหินปูน 
2) บูรณาการการจัด
กิจกรรมวิจยักบัการ
จัดการเรียนการ
สอน 

100,000 1)  มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำยา
บวนปากจาก
น้ำตาลจากที่มี
สมบัติการตานเชื้อ
แบคทีเรีย ลดการ
เกิดคราบหินปูน 
2) บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียน
การสอน 

 

F2A4 10. กิจกรรม : การพัฒนา
สูตรโยเกิรตจาก
เชื้อจุลินทรียโพรไบโอติก
ผสมน้ำตาลจาก 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

99,800 1) ไดผลการศึกษา
วิธีการผลิตโยเกิรต
ที่เหมาะสมโดยใช
เชื้อจุลินทรียโพร
ไบโอติก 
2) ไดสูตรโยเกิรต
น้ำตาลจาก 
3) ไดผลการศึกษา
อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ
โยเกิรตผสมน้ำตาล
จาก 

99,800 1) ไดผลการศึกษา
วิธีการผลิตโยเกิรต
ที่เหมาะสมโดยใช
เชื้อจุลินทรียโพร
ไบโอติก 
2) ไดสูตรโยเกิรต
น้ำตาลจาก 
3) ไดผลการศึกษา
อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ
โยเกิรตผสม
น้ำตาลจาก 

99,800 1) ไดผลการศึกษา
วิธีการผลิตโยเกิรตที่
เหมาะสมโดยใช
เชื้อจุลินทรียโพร
ไบโอติก 
2) ไดสูตรโยเกิรต
น้ำตาลจาก 
3) ไดผลการศึกษา
อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ
โยเกิรตผสมน้ำตาล
จาก 

99,800 1) ไดผลการศึกษา
วิธีการผลิตโยเกิรตที่
เหมาะสมโดยใช
เชื้อจุลินทรียโพร
ไบโอติก 
2) ไดสูตรโยเกิรต
น้ำตาลจาก 
3) ไดผลการศึกษา
อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ
โยเกิรตผสมน้ำตาล
จาก 

99,800 1) ไดผลการศึกษา
วิธีการผลิตโยเกิรต
ที่เหมาะสมโดยใช
เชื้อจุลินทรียโพร
ไบโอติก 
2) ไดสูตรโยเกิรต
น้ำตาลจาก 
3) ไดผลการศึกษา
อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ
โยเกิรตผสมน้ำตาล
จาก 

 



หนา 788                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 11. กิจกรรม :  การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากพอนตนจาก
และการใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑ 

พื้นที่บริเวณรัศมีรอบ
มหาวิทยาลัย 50 
กิโลเมตร 

100,000 1) มีผลิตภัณฑจาก
พอนตนจาก           
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1) มีผลิตภัณฑจาก
พอนตนจาก            
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1) มีผลิตภัณฑจาก
พอนตนจาก           
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1) มีผลิตภัณฑจาก
พอนตนจาก            
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1) มีผลิตภัณฑจาก
พอนตนจาก 2) มี
การบูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียน
การสอน 

 

F2A4 12. กิจกรรม :   การ
พัฒนาผลิตภัณฑกระถาง
ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช
จากตนจาก (พอนจาก) ที่มี
คุณสมบัติยับยั้งเชื้อกอโรค
รากเนาในตนกลาพืช 

พื้นที่บริเวณรัศมีรอบ
มหาวิทยาลัย 50 
กิโลเมตร 

100,000   1) ไดผลิตภัณฑ
กระถางชีวภาพยอย
สลายไดจากวัสดุ
เหลือใชจากตนจาก 
(พอนจาก) ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อกอโรคเนา
ในรากพืช             
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000   1) ไดผลิตภัณฑ
กระถางชีวภาพ
ยอยสลายไดจาก
วัสดุเหลือใชจากตน
จาก (พอนจาก) ที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อกอ
โรคเนาในรากพืช             
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000   1) ไดผลิตภัณฑ
กระถางชีวภาพยอย
สลายไดจากวัสดุ
เหลือใชจากตนจาก 
(พอนจาก) ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อกอโรคเนา
ในรากพืช             
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000   1) ไดผลิตภัณฑ
กระถางชีวภาพยอย
สลายไดจากวัสดุ
เหลือใชจากตนจาก 
(พอนจาก) ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อกอโรคเนา
ในรากพืช             
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000   1) ไดผลิตภัณฑ
กระถางชีวภาพ
ยอยสลายไดจาก
วัสดุเหลือใชจากตน
จาก (พอนจาก) ที่
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อกอ
โรคเนาในรากพืช                        
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
วิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

F2A4 13. กิจกรรม :   การ
พัฒนาอนุภาคนาโนซิงค 
ออกไซดจากกรดแลกติกที่
ไดจากน้ำตาลจากเพือ่ใช
เปนสารปองกันรังสียูวีใน
ครีมกันแดด 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1)  ไดอนุภาคนาโนซิ
งคออกไซดจากกรด
แลกติกที่ไดจาก
น้ำตาลจากเพื่อใช
เปนสารปองกันรังสี
ยูวีในครีมกันแดด 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  ไดอนุภาคนาโน
ซิงคออกไซดจาก
กรดแลกติกที่ได
จากน้ำตาลจากเพื่อ
ใชเปนสารปองกัน
รังสียูวีในครีมกัน
แดด 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  ไดอนุภาคนาโนซิ
งคออกไซดจากกรด
แลกติกที่ไดจาก
น้ำตาลจากเพื่อใช
เปนสารปองกันรังสียู
วีในครีมกันแดด 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  ไดอนุภาคนาโน
ซิงคออกไซดจาก
กรดแลกติกที่ไดจาก
น้ำตาลจากเพื่อใช
เปนสารปองกันรังสี
ยูวีในครีมกันแดด 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  ไดอนุภาคนาโน
ซิงคออกไซดจาก
กรดแลกติกที่ได
จากน้ำตาลจากเพื่อ
ใชเปนสารปองกัน
รังสียูวีในครีมกัน
แดด 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
วิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

F2A4 14. กิจกรรม : การ
ประยุกตใชน้ำหวานตนจาก
ในผลิตภัณฑอาหาร
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

80,000  1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากนำ้ตาล
จาก 
 2) ชุมชนมีการนำ
ผลิตภัณฑอาหาร

   1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากนำ้ตาล
จาก 
 2) ชุมชนมีการนำ
ผลิตภัณฑอาหาร

   1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และพัฒนานวัตกรรม
อาหารทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากนำ้ตาล
จาก 
 2) ชุมชนมีการนำ
ผลิตภัณฑอาหาร
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

   1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากนำ้ตาล
จาก 
 2) ชุมชนมีการนำ
ผลิตภัณฑอาหาร

   1) นักศึกษา ได
เรียนรูการทำวจิัย 
และพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากนำ้ตาล
จาก 
 2) ชุมชนมีการนำ
ผลิตภัณฑอาหาร

 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 789 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพมาพัฒนา
เปนอาชีพเพื่อสราง
รายได 
 3) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพมาพัฒนา
เปนอาชีพเพื่อสราง
รายได 
 3) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

มาพัฒนาเปนอาชพี
เพื่อสรางรายได 
 3) ชุมชนมีขอมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับพืช
ในทองถิ่น 

ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพมาพัฒนา
เปนอาชีพเพื่อสราง
รายได 
 3) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ
พืชในทองถิ่น 

ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพมาพัฒนา
เปนอาชีพเพื่อสราง
รายได 
 3) ชุมชนมีขอมูล
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพืชใน
ทองถิ่น 

F2A4 15. กิจกรรม : ศึกษา
สรรพคุณทางสุขภาพของ
น้ำตาลจากเพื่อใชในการ
โฆษณา เพิ่มคุณคาของ
ผลิตภัณฑ 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) ประชาชนทั่วไป
สนใจน้ำตาลจาก
มากขึ้น โดยเลือก
เปนน้ำตาลทางเลือก
เพื่อสุขภาพ 
 2) ผูประกอบการมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

100,000 1) ประชาชนทั่วไป
สนใจน้ำตาลจาก
มากขึ้น โดยเลือก
เปนน้ำตาล
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ 
 2) ผูประกอบการ
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

100,000 1) ประชาชนทั่วไป
สนใจน้ำตาลจากมาก
ขึ้น โดยเลือกเปน
น้ำตาลทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ 
 2) ผูประกอบการมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

100,000 1) ประชาชนทั่วไป
สนใจน้ำตาลจาก
มากขึ้น โดยเลือก
เปนน้ำตาล
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ 
 2) ผูประกอบการมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

100,000 1) ประชาชนทั่วไป
สนใจน้ำตาลจาก
มากขึ้น โดยเลือก
เปนน้ำตาล
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ 
 2) ผูประกอบการมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

 

F2A4 16. กิจกรรม :   การ
พัฒนาปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทจากน้ำตาล
จากที่มีสมบัติตานเชื้อโรค
รากเนาโรคใบจุด และเพิ่ม
ผลผลิตผักสลัดที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกส 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

100,000 1)  ปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทที่ได
จากน้ำตาลจากที่
สามารถเพิ่มผลผลิต
ของพืชผัก 
2)  บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียนการ
สอน 

100,000 1)  ปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทที่ได
จากน้ำตาลจากที่
สามารถเพิ่มผลผลิต
ของพืชผัก 
2)  บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียน
การสอน 

100,000 1)  ปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทที่ได
จากน้ำตาลจากที่
สามารถเพิ่มผลผลิต
ของพืชผัก 
2)  บูรณาการการจัด
กิจกรรมวิจยักบัการ
จัดการเรียนการสอน 

100,000 1)  ปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทที่ได
จากน้ำตาลจากที่
สามารถเพิ่มผลผลิต
ของพืชผัก 
2)  บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียนการ
สอน 

100,000 1)  ปุยนำ้แกรฟน
ควอนตัมดอทที่ได
จากน้ำตาลจากที่
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตของพืชผัก 
2)  บูรณาการการ
จัดกิจกรรมวจิัยกับ
การจัดการเรียน
การสอน 

 

F2A4 17. กิจกรรม :   การ
พัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม
เชิงสุขภาพคอมบูชาจาก
น้ำตาลจาก 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) ไดผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเชิงสุขภาพ
คอมบูชา 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอนและการ
พัฒนาทองถิ่น 

100,000 1) ไดผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเชิง
สุขภาพคอมบูชา 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอนและการ
พัฒนาทองถิ่น 

100,000 1) ไดผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเชิงสุขภาพ
คอมบูชา 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอนและการ
พัฒนาทองถิ่น 

100,000 1) ไดผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเชิง
สุขภาพคอมบูชา 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอนและการ
พัฒนาทองถิ่น 

100,000 1) ไดผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเชิง
สุขภาพคอมบูชา 
2) มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
วิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
การพัฒนาทองถิ่น 

 

F2A4 18. กิจกรรม :  การใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร : การ

ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000  1)  ไดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรใน
การใชเปนตัวดูดซับ 

100,000   1)  ไดวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร
ในการใชเปนตัวดูด

100,000  1)  ไดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรในการ
ใชเปนตัวดูดซับ และ

100,000  1)  ไดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรใน
การใชเปนตัวดูดซับ 

100,000  1)  ไดวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร
ในการใชเปนตัว

 



หนา 790                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประยุกตวัสดุเหลือใชจาก
ตนจากรวมกับอนภุาคเงิน
นาโนสำหรับใชเปนตัวเรง
ปฏิกิริยารีดักชันเพื่อฟอก
จากสียอมในน้ำ 

และเพื่อศึกษาปจจยั
ที่มีผลตอการผสม
อนุภาคโลหะนาโน
ลงบนวัสดุดูดซับที่ได
จากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 
2)  มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

ซับ และเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการ
ผสมอนุภาคโลหะ
นาโนลงบนวัสดุดูด
ซับที่ไดจากวัสดุ
เหลือใชทาง
การเกษตร 
2)  มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการผสม
อนุภาคโลหะนาโนลง
บนวัสดุดูดซับที่ได
จากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 
2)  มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

และเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการ
ผสมอนุภาคโลหะ
นาโนลงบนวัสดุดูด
ซับที่ไดจากวัสดุ
เหลือใชทาง
การเกษตร 
2)  มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมวิจยั
กับการจัดการเรียน
การสอน 

ดูดซับ และเพื่อ
ศึกษาปจจยัที่มีผล
ตอการผสม
อนุภาคโลหะนาโน
ลงบนวัสดุดูดซับที่
ไดจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 
2)  มีการบูรณา
การการจัด
กิจกรรมวิจยักบั
การจัดการเรียน
การสอน 

F2A4 19. กิจกรรม การใชน้ำผ้ึง
และน้ำสมจากใน
ผลิตภัณฑหมักเนื้อสัตว
เสริมสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ยับยั้งอนุมูลอิสระใน
อาหารปงยาง 

ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

97,400 มีฐานขอมูลการใช
ประโยชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ไดเผยแพร 
แลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูดานการ
อนุรักษ การใช
ประโยชนปาจากทั้ง
รูปแบบด้ังเดิม 

97,400 มีฐานขอมูลการใช
ประโยชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ไดเผยแพร 
แลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูดานการ
อนุรักษ การใช
ประโยชนปาจากทั้ง
รูปแบบด้ังเดิม 

97,400 มีฐานขอมูลการใช
ประโยชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได
เผยแพร แลกเปล่ียน
เรียนรู องคความรู
ดานการอนุรักษ การ
ใชประโยชนปาจาก
ทั้งรูปแบบด้ังเดิม 

97,400 มีฐานขอมูลการใช
ประโยชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ไดเผยแพร 
แลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูดานการ
อนุรักษ การใช
ประโยชนปาจากทั้ง
รูปแบบด้ังเดิม 

97,400 มีฐานขอมูลการใช
ประโยชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ไดเผยแพร 
แลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูดาน
การอนุรักษ การใช
ประโยชนปาจาก
ทั้งรูปแบบด้ังเดิม 

F2A4/ F2A5 

F2A4 20. กิจกรรม : การใช
ประโยชนผลผลิตน้ำหวาน
ตนจากเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเสนใยอาหาร
สุขภาพและการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู
ชุมชน 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

99,800 ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบลขนาบ
นาก อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรี
ธรรม ราช ในการ
ผลิตผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1)มีปริมาณเพียง 
พอสำหรับบริโภคทั้ง
ภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  

99,800 ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบล
ขนาบนาก อำเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรม ราช 
ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1)มีปริมาณเพียง 
พอสำหรับบริโภค
ทั้งภายในครอบครัว 

99,800 ไดกระบวนการมีสวน
รวมกับชุมชนปาจาก 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรม 
ราช ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา
ซ่ึง  
(1)มีปริมาณเพียง พอ
สำหรับบริโภคทั้ง
ภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  

99,800 ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบลขนาบ
นาก อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรี
ธรรม ราช ในการ
ผลิตผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง  
(1)มีปริมาณเพียง 
พอสำหรับบริโภค
ทั้งภายในครอบครัว 
ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  

99,800  ไดกระบวนการมี
สวนรวมกับชุมชน
ปาจาก ตำบล
ขนาบนาก อำเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรม ราช 
ในการผลิต
ผลิตภัณฑเพิ่ม
มูลคาซ่ึง 
 (1)มีปริมาณเพียง 
พอสำหรับบริโภค
ทั้งภายใน
ครอบครัว ชุมชน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(2)มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลายครบถวน
ตามหลักโภชนาการ
และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมในทองถิ่น 
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น 

ชุมชน และชุมชน
อื่นๆ  
(2)มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมใน
ทองถิ่น  
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

(2)มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลายครบถวน
ตามหลักโภชนาการ
และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมในทองถิ่น 
(3) มีระบบการผลิตที่
เกื้อหนุนรักษาความ
สมดุลของระบบ
นิเวศวิทยาสรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น 

(2)มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมใน
ทองถิ่น  
(3) มีระบบการผลิต
ที่เกื้อหนุนรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา
สรางความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

และชุมชนอื่นๆ 
(2)มีคุณภาพ
ปลอดภัย 
หลากหลาย
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการและ
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมใน
ทองถิ่น  
(3) มีระบบการ
ผลิตที่เกื้อหนุน
รักษาความสมดุล
ของระบบ
นิเวศวิทยาสราง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น 

F2A4 21. กิจกรรม : การพัฒนา
และสืบสานภูมปิญญาผา
มัดยอมสีธรรมชาติตามอัต
ลักษณทองถิ่นในอำเภอทุง
สง จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

อำเภอทุงสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

100,000 1) มีการพัฒนาและ
สืบสานภูมิปญญาผา
มัดยอมสีธรรมชาติ
ตามอัตลักษณ
ทองถิ่น 
2) มีการบูรณาการ
โครงการวิจัย การ
บริการทางวิชาการ
รวมกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชา
วิทยาศาสตรทองถิ่น 
และการบริการ
วิชาการแกโรงเรียน
เครือขายและชุมชน 

100,000 1) มีการพัฒนาและ
สืบสานภูมิปญญา
ผามัดยอมสี
ธรรมชาติตามอัต
ลักษณทองถิ่น 
2) มีการบูรณาการ
โครงการวิจัย การ
บริการทางวิชาการ
รวมกับการเรียน
การสอนในรายวิชา
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชา
วิทยาศาสตร
ทองถิ่น และการ
บริการวิชาการแก
โรงเรียนเครือขาย
และชุมชน 

100,000 1) มีการพัฒนาและ
สืบสานภูมิปญญาผา
มัดยอมสีธรรมชาติ
ตามอัตลักษณทองถิ่น 
2) มีการบูรณาการ
โครงการวิจัย การ
บริการทางวิชาการ
รวมกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชา
วิทยาศาสตรทองถิ่น 
และการบริการ
วิชาการแกโรงเรียน
เครือขายและชุมชน 

100,000 1) มีการพัฒนาและ
สืบสานภูมิปญญา
ผามัดยอมสี
ธรรมชาติตามอัต
ลักษณทองถิ่น 
2) มีการบูรณาการ
โครงการวิจัย การ
บริการทางวิชาการ
รวมกับการเรียน
การสอนในรายวิชา
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชา
วิทยาศาสตรทองถิ่น 
และการบริการ
วิชาการแกโรงเรียน
เครือขายและชุมชน 

100,000 1) มีการพัฒนา
และสืบสานภูมิ
ปญญาผามัดยอมสี
ธรรมชาติตามอัต
ลักษณทองถิ่น 
2) มีการบูรณาการ
โครงการวิจัย การ
บริการทาง
วิชาการรวมกับ
การเรียนการสอน
ในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชา
วิทยาศาสตร
ทองถิ่น และการ
บริการวิชาการแก

F2A4/ F3A8 



หนา 792                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียนเครือขาย
และชุมชน 

F2A4 22. กิจกรรม : การศึกษา
และรวบรวมขอมูลทาง
พันธุกรรมจากลำดับนวิคลี
โอไทดของยีน 
cytochrome oxidase 
subunit I ในไมโทคอนเด
รียลดีเอ็นเอของสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อใชใน
การอนุรักษและ 
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) ไดขอมูลทาง
พันธุกรรมของสัตว
น้ำเศรษฐกิจใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อ
ใชในการอนุรักษ
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
2) สามารถยืนยัน
แหลงพันธุกรรม 
(genetic stock) 
ของสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในจังหวัด 
นครศรีธรรมราชเพื่อ
ใชในการอนุรักษ
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

100,000 1) ไดขอมูลทาง
พันธุกรรมของสัตว
น้ำเศรษฐกิจใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพื่อใชในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2) สามารถยืนยัน
แหลงพันธุกรรม 
(genetic stock) 
ของสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
เพื่อใชในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

100,000 1) ไดขอมูลทาง
พันธุกรรมของสัตวนำ้
เศรษฐกิจในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อ
ใชในการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2) สามารถยืนยัน
แหลงพันธุกรรม 
(genetic stock) 
ของสัตวน้ำเศรษฐกิจ
ในจังหวัด 
นครศรีธรรมราชเพื่อ
ใชในการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

100,000 1) ไดขอมูลทาง
พันธุกรรมของสัตว
น้ำเศรษฐกิจใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพื่อใชในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2) สามารถยืนยัน
แหลงพันธุกรรม 
(genetic stock) 
ของสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
เพื่อใชในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

100,000    

  รวม  22  โครงการ  2,093,700  2,013,700  2,013,700  2,013,700  2,013,700   
F2A5 1. กิจกรรม : ฐานขอมูลภูมิ

ปญญาและทรัพยากร
ทองถิ่นใต “จาก” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตที่ทันสมัยและ
ครอบคลุม 
 2) ขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตเผยแพรใน
รูปแบบออนไลน 

100,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตที่ทันสมัยและ
ครอบคลุม 
 2) ขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตเผยแพรใน
รูปแบบออนไลน 

100,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูลภูมิปญญา
และทรัพยากร
ทองถิ่นใตที่ทันสมัย
และครอบคลุม 
 2) ขอมูลภูมปิญญา
และทรัพยากร
ทองถิ่นใตเผยแพรใน
รูปแบบออนไลน 
 3) ไดแหลงเรียนรู
ดิจิทัลขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่นใต 

100,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่นใต
ที่ทันสมัยและ
ครอบคลุม 
 2) ขอมูลภูมปิญญา
และทรัพยากร
ทองถิ่นใตเผยแพร
ในรูปแบบออนไลน 
 3) ไดแหลงเรียนรู
ดิจิทัลขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่นใต 

100,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตที่ทันสมัยและ
ครอบคลุม 
 2) ขอมูลภูมิ
ปญญาและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ใตเผยแพรใน
รูปแบบออนไลน 
 3) ไดแหลงเรียนรู
ดิจิทัลขอมูลภูมิ
ปญญาและ

 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 793 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่น
ใต 

F2A5 2. กิจกรรม : ศูนยขอมูล
อนุรักษพันธกรรมพืช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

50,000  1) ไดระบบ
ฐานขอมูล กจิกรรม 
โครงการ พืชรรณ 
เผยแพรโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช        

50,000 1) ไดระบบ
ฐานขอมูล 
กิจกรรม โครงการ 
พืชรรณ เผยแพร
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช        

50,000  1) ไดระบบ
ฐานขอมูล กจิกรรม 
โครงการ พืชรรณ 
เผยแพรโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช        

50,000  1) ไดระบบ
ฐานขอมูล กจิกรรม 
โครงการ พืชรรณ 
เผยแพรโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช        

50,000  1) ไดระบบ
ฐานขอมูล 
กิจกรรม โครงการ 
พืชรรณ เผยแพร
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช        

 

  รวม  2  โครงการ  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000   
F3A8 1. กิจกรรม : อนุรักษ 

ปลูก และขยายพันธุกรรม
พืช ในพื้นที่แหลงเรียนรู
โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน 
บานเขาวัง  

อำเภอรอนพิบูลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

100,000 สรางความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวังสำรวจพรรณ
ไมที่มีคาหรือใกล
สูญพันธุและ
คัดเลือกวิธีการที่
ถูกตองในการเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
รักษา และ
ขยายพันธุสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 สรางความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. 
บานเขาวังสำรวจ
พรรณไมที่มีคา
หรือใกลสูญพันธุ
และคัดเลือก
วิธีการที่ถูกตองใน
การเก็บรวบรวม
ทรัพยากร รักษา 
และขยายพันธุสู
การเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 สรางความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวังสำรวจพรรณ
ไมที่มีคาหรือใกลสูญ
พันธุและคัดเลือก
วิธีการที่ถูกตองใน
การเก็บรวบรวม
ทรัพยากร รักษา 
และขยายพันธุสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 สรางความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. บาน
เขาวังสำรวจพรรณ
ไมที่มีคาหรือใกล
สูญพันธุและ
คัดเลือกวิธีการที่
ถูกตองในการเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
รักษา และ
ขยายพันธุสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

100,000 สรางความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ตชด. 
บานเขาวังสำรวจ
พรรณไมที่มีคาหรือ
ใกลสูญพันธุและ
คัดเลือกวิธีการที่
ถูกตองในการเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
รักษา และ
ขยายพันธุสูการ
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตรใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

F3A8 2. กิจกรรม : ปลูกปาชาย
เลนอนุรักษธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและเสริมสราง
กลุมมวลชนเปนจิตอาสา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 60,000 ผูเขารวมโครงการ
สามารถสืบสาน 
อนุรักษส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติได
และเรียนรูระบบ
นิเวศชายฝงทะเล 

60,000 ผูเขารวมโครงการ
สามารถสืบสาน 
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติไดและ
เรียนรูระบบนิเวศ

60,000 ผูเขารวมโครงการ
สามารถสืบสาน 
อนุรักษส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติไดและ
เรียนรูระบบนิเวศ
ชายฝงทะเล และ

60,000 ผูเขารวมโครงการ
สามารถสืบสาน 
อนุรักษส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติได
และเรียนรูระบบ
นิเวศชายฝงทะเล 

60,000 ผูเขารวมโครงการ
สามารถสืบสาน 
อนุรักษส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติได
และเรียนรูระบบ
นิเวศชายฝงทะเล 

มีการติดตามการ
เจริญเติบโต 



หนา 794                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และสามารถเพิ่ม
พื้นที่ปาชายเลนได 

ชายฝงทะเล และ
สามารถเพิ่มพื้นที่
ปาชายเลนได 

สามารถเพิ่มพื้นที่ปา
ชายเลนได 

และสามารถเพิ่ม
พื้นที่ปาชายเลนได 

และสามารถเพิ่ม
พื้นที่ปาชายเลนได 

F3A8 3. กิจกรรม : การ
เสริมสรางสมรรถนะของ
นักศึกษาครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการสรางนิสัยใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 ในรัศมี 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) นักศึกษาครูมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
สรางนิสัย 
2) นักเรียนมีนิสัย
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ทองถิ่นและการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
4) ผลิตภัณฑจาก
การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นสรางมูลคา
ในการสงเสริม
อาชีพและรายไดแก
นักเรียน 

100,000 1) นักศึกษาครูมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการสราง
นิสัย 
2) นักเรียนมีนิสัย
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ทองถิ่นและการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
4) ผลิตภัณฑจาก
การใชทรัพยากร
ในทองถิ่นสราง
มูลคาในการ
สงเสริมอาชีพและ
รายไดแกนักเรียน 

100,000 1) นักศึกษาครูมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
สรางนิสัย 
2) นักเรียนมีนิสัยใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูทองถิ่น
และการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4) ผลิตภัณฑจาก
การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นสรางมูลคาใน
การสงเสริมอาชีพ
และรายไดแก
นักเรียน 

100,000 1) นักศึกษาครูมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
สรางนิสัย 
2) นักเรียนมีนิสัยใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ทองถิ่นและการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
4) ผลิตภัณฑจาก
การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นสรางมูลคา
ในการสงเสริม
อาชีพและรายไดแก
นักเรียน 

100,000 1) นักศึกษาครูมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
สรางนิสัย 
2) นักเรียนมีนิสัย
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ทองถิ่นและการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
4) ผลิตภัณฑจาก
การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นสรางมูลคา
ในการสงเสริม
อาชีพและรายได
แกนักเรียน 

  

F3A8  4. กิจกรรม : การ
ถายทอดภูมิปญญาและวิถี
ชุมชนปาจากชุมชนบาน
เกาะรุง ผานวิดีโอบล็อก 
(Vlog)  

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 เกิดแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นอีก 1 พื้นที่  

100,000 เกิดแหลง
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
อีก 1 พื้นที่  

10,000 เกิดแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นอีก 1 พื้นที่  

100,000 เกิดแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นอีก 1 พื้นที่  

100,000 เกิดแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นอีก 1 พื้นที่  

  

F3A8 5. กิจกรรม : กระบวนการ
เรียนรูภูมิปญญาการใช
ประโยชนตนจาก ในพื้นที่
ตำบลบานใหม  

 พื้นที่รัศมีรอบ 50 กม. 
ของมหาวิทยาลัย 

100,000 1) ผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความรูจากการจัด
กระบวนการเรียนรู  
 2) บทความวิจยัใน
ระดับชาติ 1 ฉบับ 

  1) ผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความรูจากการจัด
กระบวนการ
เรียนรู  
 2) บทความวิจยั
ในระดับชาติ 1 
ฉบับ 

  1) ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูจากการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู  
 2) บทความวิจยัใน
ระดับชาติ 1 ฉบับ 

  1) ผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความรูจากการจัด
กระบวนการเรียนรู  
 2) บทความวิจยัใน
ระดับชาติ 1 ฉบับ 

100,000  1) ผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความรูจากการจัด
กระบวนการเรียนรู  
 2) บทความวิจยั
ในระดับชาติ 1 
ฉบับ 

  



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 795 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 6. กิจกรรม : โครงการ
พฤกษศาสตรทรงคา สาน
พลังคนรุนใหม หัวใจนัก
อนุรักษ 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

100,000 1) มีการสราง
กิจกรรมจิตสำนกึ
ใหแกนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
2) ไดถายทอด
เทคโนโลยีและสราง
เครือขายความรู
ทางวิชาการในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริฯ 

100,000 1) มีการสราง
กิจกรรมจิตสำนกึ
ใหแกนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
2) ไดถายทอด
เทคโนโลยีและ
สรางเครือขาย
ความรูทางวิชาการ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริฯ 

100,000 1) มีการสราง
กิจกรรมจิตสำนกึ
ใหแกนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
2) ไดถายทอด
เทคโนโลยีและสราง
เครือขายความรูทาง
วิชาการในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริฯ 

100,000 1) มีการสราง
กิจกรรมจิตสำนกึ
ใหแกนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
2) ไดถายทอด
เทคโนโลยีและสราง
เครือขายความรูทาง
วิชาการในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริฯ 

100,000 1) มีการสราง
กิจกรรมจิตสำนกึ
ใหแกนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการ
อนุรักษทรัพยากร
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
2) ไดถายทอด
เทคโนโลยีและ
สรางเครือขาย
ความรูทางวิชาการ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริฯ 

  

F3A8 7. กิจกรรม : บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
2565 : การใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรในงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 100,000 1)  มีการบูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนกับการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู 
2) มีการเผยแพร
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

100,000  1)  มีการบูรณา
การงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนกับการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู 
2) มีการเผยแพร
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

100,000 1)  มีการบูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ครู 
2) มีการเผยแพรงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

100,000 1)  มีการบูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนกับการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู 
2) มีการเผยแพร
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

100,000 1)  มีการบูรณา
การงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนกับการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู 
2) มีการเผยแพร
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

  

F3A8 8. กิจกรรม : นิทรรศการ
แหลงเรียนรูสมโอทับทิม
สยามในลุมน้ำปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

57,400 1) ผูเขารวมมี
ความรูเกี่ยวกับสม
โอทับทิมสยาม
เพิ่มขึ้น 
 2) ผูเขารวม
โครงการตระหนัก
และเกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษสมโอ
ทับทิมสยาม 

57,400 1) ผูเขารวมมี
ความรูเกี่ยวกับสม
โอทับทิมสยาม
เพิ่มขึ้น 
 2) ผูเขารวม
โครงการตระหนัก
และเกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษสมโอ
ทับทิมสยาม 

57,400 1) ผูเขารวมมีความรู
เกี่ยวกบัสมโอทับทิม
สยามเพิ่มขึ้น 
 2) ผูเขารวม
โครงการตระหนัก
และเกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษสมโอ
ทับทิมสยาม 

57,400 1) ผูเขารวมมี
ความรูเกี่ยวกับสม
โอทับทิมสยาม
เพิ่มขึ้น 
 2) ผูเขารวม
โครงการตระหนัก
และเกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษสมโอ
ทับทิมสยาม 

57,400 1) ผูเขารวมมี
ความรูเกี่ยวกับสม
โอทับทิมสยาม
เพิ่มขึ้น 
 2) ผูเขารวม
โครงการตระหนัก
และเกิดจิตสำนึก
ในการอนุรักษสม
โอทับทิมสยาม 

  



หนา 796                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 9. กิจกรรม : การปองกัน
ยุงลายในปา “จาก” 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
และในรัศมี 50 กม. 

85,400  1) องคความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนของ ปา
จาก 
2) ชุดองคความรู
เกี่ยวกบัการปองกัน
ยุงในปาจาก 

85,400  1) องคความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนของ ปา
จาก 
2) ชุดองคความรู
เกี่ยวกบัการปองกัน
ยุงในปาจาก 

85,400  1) องคความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนของ ปา
จาก 
2) ชุดองคความรู
เกี่ยวกบัการปองกัน
ยุงในปาจาก 

85,400  1) องคความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนของ ปา
จาก 
2) ชุดองคความรู
เกี่ยวกบัการปองกัน
ยุงในปาจาก 

85,400  1) องคความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนของ ปา
จาก 
2) ชุดองคความรู
เกี่ยวกบัการ
ปองกันยุงในปา
จาก 

F2A4/ F3A8 

F3A8 10. กิจกรรม : การแขงขัน
วาดภาพระบายสีทาง
พฤกษศาสตรสัปดาหวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
ระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และ
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
และในรัศม ี50 กม. 

80,000  1) นักเรียนได
แสดงความสามารถ
ทางการวาดภาพ
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตรของ
ตนเอง อันเปน
กิจกรรมสำคัญ
อยางหนึ่งที่จะ
นำไปสูการแสดงผล
งานที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรค
ของนักเรียน                
2) ใหนักศึกษามี
สวนรวมในการเปน
ผูชวยโครงการ เพือ่
เปนการฝกวาง
แผนการทำงานให
เปนระบบ และได
เรียนรูเทคนิคการ
วาดภาพระบายสี
ทางพฤกษศาสตร
จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นำมาใชในการเรียน
การสอนรายวิชาใน
สาขาชีววิทยา               

80,000   1) นักเรียนได
แสดงความสามารถ
ทางการวาดภาพ
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตรของ
ตนเอง อันเปน
กิจกรรมสำคัญ
อยางหนึ่งที่จะ
นำไปสูการแสดงผล
งานที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรค
ของนักเรียน              
2) ใหนักศึกษามี
สวนรวมในการเปน
ผูชวยโครงการ เพือ่
เปนการฝกวาง
แผนการทำงานให
เปนระบบ และได
เรียนรูเทคนิคการ
วาดภาพระบายสี
ทางพฤกษศาสตร
จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นำมาใชในการ
เรียนการสอน
รายวิชาในสาขา
ชีววิทยา               

80,000   1) นักเรียนไดแสดง
ความสามารถ
ทางการวาดภาพ
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตรของ
ตนเอง อันเปน
กิจกรรมสำคัญอยาง
หนึ่งที่จะนำไปสูการ
แสดงผลงานที่เกิด
จากความคิด
สรางสรรคของ
นักเรียน              
2) ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการเปนผูชวย
โครงการ เพื่อเปน
การฝกวางแผนการ
ทำงานใหเปนระบบ 
และไดเรียนรูเทคนิค
การวาดภาพระบายสี
ทางพฤกษศาสตร
จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นำมาใชในการเรียน
การสอนรายวิชาใน
สาขาชีววิทยา               

80,000   1) นักเรียนได
แสดงความสามารถ
ทางการวาดภาพ
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตรของ
ตนเอง อันเปน
กิจกรรมสำคัญอยาง
หนึ่งที่จะนำไปสูการ
แสดงผลงานที่เกิด
จากความคิด
สรางสรรคของ
นักเรียน               
2) ใหนักศึกษามี
สวนรวมในการเปน
ผูชวยโครงการ เพือ่
เปนการฝกวาง
แผนการทำงานให
เปนระบบ และได
เรียนรูเทคนิคการ
วาดภาพระบายสี
ทางพฤกษศาสตร
จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นำมาใชในการเรียน
การสอนรายวิชาใน
สาขาชีววิทยา               

80,000   1) นักเรียนได
แสดง
ความสามารถ
ทางการวาดภาพ
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตรของ
ตนเอง อันเปน
กิจกรรมสำคัญ
อยางหนึ่งที่จะ
นำไปสูการ
แสดงผลงานที่เกิด
จากความคิด
สรางสรรคของ
นักเรียน              
2) ใหนักศึกษามี
สวนรวมในการ
เปนผูชวยโครงการ 
เพื่อเปนการฝกวาง
แผนการทำงานให
เปนระบบ และได
เรียนรูเทคนิคการ
วาดภาพระบายสี
ทางพฤกษศาสตร
จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นำมาใชในการ
เรียนการสอน
รายวิชาในสาขา
ชีววิทยา               
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 11. กิจกรรม : สราง
ภูมิคุมกันและรูเทาทัน
สังคมทุกมิติ บนฐานการ
ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 98,000 1) นักเรียน 
นักศึกษา รวม
กิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันและรูเทา
ทันสังคมทุกมิติ ทำ
ใหเกิดความ
ตระหนักเห็น
ความสำคัญของ
การสรางภูมิคุมกัน
และรูเทาทันสังคม
ทุกมิติตลอดจนและ
แบบอยางการ
ดำเนินชีวิตบน
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) เกิดเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและบูรณา
การรวมกับโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

98,000 1) นักเรียน 
นักศึกษา รวม
กิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันและรูเทา
ทันสังคมทุกมิติ ทำ
ใหเกิดความ
ตระหนักเห็น
ความสำคัญของ
การสรางภูมิคุมกัน
และรูเทาทันสังคม
ทุกมิติตลอดจนและ
แบบอยางการ
ดำเนินชีวิตบน
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) เกิดเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและบูรณา
การรวมกับโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

98,000 1) นักเรียน นักศึกษา 
รวมกิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันและรูเทา
ทันสังคมทุกมิติ ทำ
ใหเกิดความตระหนัก
เห็นความสำคัญของ
การสรางภูมิคุมกัน
และรูเทาทันสังคมทุก
มิติตลอดจนและ
แบบอยางการดำเนิน
ชีวิตบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) เกิดเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและบูรณา
การรวมกับโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

98,000 1) นักเรียน 
นักศึกษา รวม
กิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันและรูเทา
ทันสังคมทุกมิติ ทำ
ใหเกิดความ
ตระหนักเห็น
ความสำคัญของการ
สรางภูมิคุมกันและ
รูเทาทันสังคมทุก
มิติตลอดจนและ
แบบอยางการ
ดำเนินชีวิตบน
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) เกิดเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและบูรณา
การรวมกับโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

98,000 1) นักเรียน 
นักศึกษา รวม
กิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันและรูเทา
ทันสังคมทุกมิติ 
ทำใหเกิดความ
ตระหนักเห็น
ความสำคัญของ
การสรางภูมิคุมกัน
และรูเทาทันสังคม
ทุกมิติตลอดจน
และแบบอยางการ
ดำเนินชีวิตบน
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) เกิดเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและบูรณา
การรวมกับ
โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

 

F3A8 12. กิจกรรม : สืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น “ของดี
ชาวนครศรีธรรมราช” 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 95,000 1. นักเรียน เยาวชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความตระหนักถึง
การอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 2. นักเรียน 
เยาวชนไดรับ
ความรูสามารถนำ
ความรูนำไปพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
ชุมชน และทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดการสืบ
ทอดไปยังคนรุน
หลังตอไป 

95,000 1. นักเรียน เยาวชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความตระหนักถึง
การอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 2. นักเรียน 
เยาวชนไดรับ
ความรูสามารถนำ
ความรูนำไปพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
ชุมชน และทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดการสืบ
ทอดไปยังคนรุน
หลังตอไป 

95,000 1. นักเรียน เยาวชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย มี
ความตระหนักถึงการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน  
 2. นักเรียน เยาวชน
ไดรับความรูสามารถ
นำความรูนำไป
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ชุมชน และ
ทองถิ่น เพื่อใหเกิด
การสืบทอดไปยังคน
รุนหลังตอไป 

95,000 1. นักเรียน เยาวชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความตระหนักถึง
การอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 2. นักเรียน 
เยาวชนไดรับความรู
สามารถนำความรู
นำไปพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
ชุมชน และทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดการสืบ
ทอดไปยังคนรุน
หลังตอไป 

95,000 1. นักเรียน 
เยาวชน ผูมีสวนได
สวนเสีย มีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยู
อยางยั่งยืน  
 2. นักเรียน 
เยาวชนไดรับ
ความรูสามารถนำ
ความรูนำไป
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ชุมชน และ
ทองถิ่น เพื่อใหเกิด
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การสืบทอดไปยัง
คนรุนหลังตอไป 

F3A8 13. โครงการประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

สถานที่ อพ.สธ. กำหนด 300,000 ผลงานนำเสนอ 
ของนักศึกษาและ
อาจารย 

          300,000 ผลงานนำเสนอ 
ของนักศึกษาและ
อาจารย 

 

F3A8 14. โครงการจัดทำหนังสือ
งานสนองพระราชดำริฯ
ของ อพ.สธ.-มรภ.
นครศรีธรรมราช 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 100,000 อยางนอย 2  
เลม 

100,000 อยางนอย 2  
เลม 

100,000 อยางนอย 2  
เลม 

100,000 อยางนอย 2  
เลม 

100,000 อยางนอย 2  
เลม 

 

F3A8 15. กิจกรรม : กจิกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 150,000 ขึ้นกับจำนวนคร้ัง
ของการประชุมฯ 

150,000 ขึ้นกับจำนวนคร้ัง
ของการประชุมฯ 

150,000 ขึ้นกับจำนวนคร้ัง
ของการประชุมฯ 

150,000 ขึ้นกับจำนวนคร้ัง
ของการประชุมฯ 

150,000 ขึ้นกับจำนวนคร้ัง
ของการประชุมฯ 

 

F3A8 16. จัดทำและพัฒนาเว็บ
ไซดประชาสัมพันธ 
(อพ.สธ.- มรภ.
นครศรีธรรมราช) 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช   เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวม  16  โครงการ  1,625,800  1,225,800  1,135,800  1,225,800  1,625,800   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

50 โครงการ 
 4,782,300  4,202,300  4,112,300  4,202,300  4,602,300   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


