
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ี

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การดำเนินงาน

แปลงปาอนุรักษ 

 

 

 

 

  209,000 198,109 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

ปลูกพันธุไม/

บำรุงรักษาพันธุไมใน

แปลงปาใหเปนปาดิบ

ชื้นระดับต่ำตาม

โครงสรางปาสีช่ัน้   

 1.ดูแลบำรุงรักษาพันธุไมท่ีปลูก

ในแปลงปาอนุรักษ 19 วงศ 37 

ชนิด 459 ตน  

2.จัดทำปายแปลงแบบถาวร จัด

ภูมิทัศนบริเวณดานหนาแปลง 

3. ทำปายแผนผังพันธุไม ติดตั้ง

ปายพันธุไม 

4. จัดทำจุดเรียนรูในแปลงปา

(จัดทำโครงสรางแลวเสร็จ อยู

ระหวาง จัดเตรียมสื่อการเรียนรูไป

ติดตั้ง) 

สาขาวิชาพืช

ศาสตรและงาน

บริการวิชาการ

พัฒนาทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

  รวม 1 โครงการ   209,000 198,109      

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 2 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การศึกษา

ความสัมพันธการ

บริโภคน้ำมันมะพราว

กับปริมาณไขมันใน

เลือดของประชากร

จังหวัด   สุราษฎร

ธานี : กรณีศึกษา

อำเภอทาฉาง 

  247,000 100,752 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณ

การบริโภคน้ำมัน

มะพราวและ

ผลิตภัณฑกะทิของ

ประชากรในอำเภอ 

ทาฉาง  จังหวัด  

สุราษฎรธานี 

2. เพ่ือศึกษาหา

ความสัมพันธระหวาง

ปริมาณการบริโภค

น้ำมันมะพราวและ

ผลิตภัณฑกะทิกับ

ปริมาณไขมันในเลือด

กลุมประชากรใน

อำเภอทาฉาง จังหวัด

สุราษฎรธานี 

จากการศึกษาหาความสัมพันธ

ระหวางปริมาณการบริโภค

น้ำมันมะพราวและผลิตภัณฑ

กะทิกับปริมาณไขมันในเลือด 

(ระดับไตรกลีเซอไรด ระดับ

คอเลสเตอรอล ระดับแอลดี

แอล-คอเลสเตอรอล และ

ระดับเอชดีแอล-

คอเลสเตอรอล) ในกลุม

ตัวอยาง พบวา ปริมาณการ

บริโภคน้ำมันมะพราวและ

ผลิตภัณฑกะทิไมมี

ความสัมพันธกับระดับไตรกลี

เซอไรดและระดับแอลดีแอล-

คอเลสเตอรอลในเลือด โดยพบ

คาสัมประสิทธสหสัมพันธนอย

กวา 0.20 แตพบความ สัมพันธ

ในระดับปานกลางระหวาง

ปริมาณการบริโภคน้ำมัน

มะพราวและผลิตภัณฑกะทิกับ

ระดับคอเลสเตอรอล (r = 

0.423) กับระดับเอชดีแอล-

วาท่ีร.ต.ปริญญา  

สุกแกวมณี/ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ไดรับผล  

กระทบ      

จากโรค 

Covid-  19 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คอเลสเตอรอล   ในเลือด  (r = 

-0.440)   

และเม่ือทำการเปรียบเทียบ

ความแตกตางของปริมาณ

ไขมันในเลือดของกลุมตัวอยาง

ท่ีรับประทานน้ำมันมะพราว

และกลุมท่ีไมรับประทานน้ำมัน

มะพราว ผลการศึกษาพบวา

กลุมท่ีรับประทาน น้ำมัน

มะพราวและกลุมท่ีไมได

รับประทานน้ำมันมะพราว มี

ระดับไตรกลีเซอไรดและระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือดไม

แตกตางกัน (P > 0.05) 

ในขณะท่ีกลุมท่ีรับประทาน

น้ำมันมะพราวมีระดับเอชดี

แอล-คอเลสเตอรอลซ่ึงเปน

ไขมันชนิดดีสูงกวากลุมท่ีไมได

รับประทานน้ำมันมะพราว

เล็กนอย แตมีระดับแอลดีแอล-

คอเลสเตอรอลซ่ึงเปนไขมัน

ชนิดไมดีต่ำกวากลุมท่ีไมได

รับประทานน้ำมันมะพราว



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การยกระดับ

ผลิตภัณฑวุนสวรรค

แปรรูปเพ่ือชุมชน 

 

  180,750 

 

180,750 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. ออกแบบตรา

สินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑจากวุน

สวรรคน้ำมะพราว 

2. เพ่ือเผยแพร

วิธีการแปรรูป

ผลิตภัณฑดวยสื่อ

ออนไลน 

3. เพ่ือสรางชองทาง

เผยแพรความรูใหกับ

ผูสนใจนำไปเปนแนว

ทางการสรางรายได

อยางย่ังยืน 

1. ไดตราสินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑจากวุนสวรรคน้ำ

มะพราว 

2. ไดสื่อวีดีโอเผยแพรวิธีการ

แปรรูปวุนสวรรค 5 ผลิตภัณฑ 

3. ไดเว็บไซตเผยแพรความรูแก

ผูสนใจท่ัวไป โดยไดรับการ

ประเมินการไดรับประโยชน

จากผูเขาใชงานอยูในระดับมาก

ท่ีสุด 

ดร.มิติ เจียรพันธุ 

และคณะ/ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2A4 

F3A8 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑแปรรูป

จากน้ำมันมะพราว

สกัดเย็น 

  200,000 199,857 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1.เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่อง 

สำอางจากนำ้มัน

มะพราวสกัดเย็น 

2.เพ่ือสงเสริมการนำ

สมุนไพรในชมุชน

ทองถิ่นมาเพ่ิมมูลคา 

1. กลุมเปาหมายมีผลิตภัณฑท่ี

แปรรูปจากมะพราวจัด

จำหนาย ไดแก น้ำมันมะพราว

สกัดเย็น น้ำมันมะพราวสำหรับ

ปรุงอาหาร สบูน้ำมันมะพราว 

น้ำมันบวนปากสมุนไพร น้ำมัน

นวด โลชั่นทากันยุง และโลชั่น

ทาผิว  

ดร.นิภาภรณ  

มีพันธุ และคณะ/ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.เพ่ือถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

เคร่ืองสำอางให

วิสาหกิจชุมชนหรือ

บุคคลท่ัวไปท่ีมีความ

สนใจ 

    กลุมเปาหมายมีความเห็น

ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีใช

น้ำมันมะพราวสกัดเย็นท่ีกลุม

ผลิตไดมาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมชอง

ทางการขายใหหลากหลายมาก

ขึ้นครั้งนี้ประกอบดวย 3 

ผลิตภัณฑ เซรั่มบำรุงผม สบู

น้ำมันธรรมชาติ และลิปสติก 

(ลิปบาลม)  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแปรรูป

จากน้ำมันมะพราวสกัดเย็นผู

เขารับบริการวิชาการในครั้งนี้

ไดทำผลิตภัณฑลิปบาลมจาก

น้ำมันมะพราวสกัดเย็นชนิด

แบบแทงออกจำหนาย ในชื่อ

แบรนด CoCo Dance 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การทำขาวพองจาก

ขาวหอมไชยาโดย

วิธีการขึ้นรูปดวย

แผนความรอน 

 

  116,000 115,991 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือเพ่ิมมูลคาโดย

การแปรรูปอาหาร

จากขาวหอมไชยา  

 2. เพ่ือพัฒนาการทำ

ขาวพองโดยใชวิธีการ

1. มีการทดลองและศึกษา

เกี่ยวกับการผลิตขาวพองไร

น้ำมันจากขาวหอมไชยาใน

รายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

ผศ.ดร.สุภาพร  

อภิรัตนานุสรณ  

และคณะ/ 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นรูปดวยแผนความ

รอน 

วิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

2. มีการทดลองและศึกษาการ

ผลิตกราโนลาจากขาวหอมไช

ยาในรายวิชาปญหาพิเศษ 

3. จัดอบรมปฏิบัติการให

นักศึกษาเรื่องการทำขาวพอง

จากขาวหอมไชยาในรายวิชา

เทคโนโลยีธัญชาติ พืชตระกูลถั่ว

และพืชจำพวกหัว และรายวิชา

เทคโนโลยีผักและผลไมเพ่ือให

นักศึกษาไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับขาวหอมไชยาและ

เล็งเห็นถึงความสำคัญของขาว

หอมไชยา 

4. นำเสนอผลิตภัณฑขาวหอมไช

ยาใหกับชุมชนกลุมขาวหอมไช

ยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี  

และเผยแพรแกผูสนใจท่ัวไปใน

งานแถลงขาวการสงเสริมและใช

ประโยชนจากขาวหอมไชยา 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

โจกกึ่งสำเร็จรูปจาก

ขาวหอมไชยา 

  135,200 135,198 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือศึกษา

องคประกอบทางเคมี 

และคุณสมบัติทาง

กายภาพของขาวหอม

ไชยา 

2. เพ่ือศึกษา

กระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมในการผลิต

โจกกึ่งสำเร็จรูปจาก

ขาวหอมไชยา และ

พัฒนาบรรจุภัณฑโจก

กึ่งสำเร็จรูปจากขาว

หอมไชยา 

1. ไดองคประกอบทางเคมี 

และคุณสมบัติทางกายภาพ

ของขาวหอมไชยา โดยมี

องคประกอบทางเคมี ดังนี้ 

โปรตีนรอยละ 4.75 ไขมันรอย

ละ 0.68 ความชื้น 12.81 เถา 

0.61 คารโบไฮเดรต 81.14 

และพลังงาน 349.70 

kcal/100 กรัม สวนขาวหอม

ไชยากลอง มีองคประกอบทาง

เคมี ดังนี้ โปรตีนรอยละ 4.24 

ไขมันรอยละ 2.15 ความชื้น

รอยละ 12.07 เถารอยละ 

1.11 เย่ือใยรอยละ 0.13 

คารโบไฮเดรตรอยละ 80.42 

และพลังงาน 358.04 

kcal/100 กรัม 

2. ไดสูตรท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตโจกกึ่งสำเร็จรูปจากขาว

หอมไชยา ซ่ึงโจกกึ่งสำเร็จ รูป

ประกอบดวย ขาวอบแหงรอย

ละ 70.62 ไกอบแหงรอยละ 

5.51 ผงปรุงรสหมูรอยละ 5.51 

ผศ.ดร.พราวตา 

จันทโร/ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

น้ำตาลรอยละ 4.80 เกลือรอย

ละ 4.38 หอมใหญรอยละ 

2.54     แครอทรอยละ 2.40 

ขาวโพดรอยละ 2.12 เห็ดหอม

รอยละ 1.13 พริกไทยรอยละ 

0.28      ขิงรอยละ 0.28 

ตนหอม รอยละ 0.28 และ

สาหรายรอยละ 0.14 

3. ไดกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมในการผลิตโจกกึ่ง

สำเร็จรูปในระดับ

หองปฏิบัติการ พรอมบรรจุ

ภัณฑ ดังนี้ นำขาวหอมไชยามา

บดใหเปนผง แลวนำไปตมใน

น้ำเดือดจนขาวสุก เกลี่ยใสถาด

อะลูมิเนียม อบใหแหงและบด

ใหละเอียดพอประมาณ ก็จะได

เปนขาวอบแหงผง จากนั้นนำ

ขาวอบแหงผงผสมกับเนื้อสัตว 

และผักนานาชนดิท่ีผานการ

อบแหงและบดผงแลว 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. ไดคุณคาทางโภชนาการของ

โจกกึ่งสำเร็จรูป แบบยอ 

(GDA) ของโจกกึ่งสำเร็จรูปจาก

ขาวหอมไชยา 1 ซอง (30 

กรัม) ประกอบดวย พลังงาน 

110 kcal น้ำตาล 2 กรัม และ

โซเดียม 630 กรัม  คุณคาทาง

โภชนาการแบบยอ (GDA) ของ

โจกกึ่งสำเร็จรูปจากขาวหอมไช

ยากลอง 1 ซอง (30 กรัม) 

ประกอบดวย พลังงาน 110 

kcal น้ำตาล 2 กรัม และ

โซเดียม 820 กรัม 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

สิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) ขาว

หอมไชยา 

 

 

 

 

 

 

 

  292,500 290,549 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. ศึกษาสัณฐาน

วิทยาและคุณคาทาง

โภชนาการของขาว

หอมไชยา 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

พ้ืนท่ีปลูกขาวหอมไช

ยาทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ 

3. เพ่ือศึกษาภูมิ

ปญญาการปลูกและ

1. ขอมูลสัณฐานวิทยาของขาว

หอมไชยาในพ้ืนท่ีตำบลโมถาย 

ตำบลเลม็ด และตำบลปาเวท่ีมี

ลักษณะของขน สี มุมบนแผน

ใบ เดียวกัน สีและรูปรางของ

ลิ้นใบ สีของหูใบ สีของขอตอ

ใบ มีลักษณะเดียวกัน การออก

รวงของขาวหอมไชยาไมออก

รวง ในขณะท่ีขาวหอมมะลิ 

ดร.นรานันท  

ขำมณ ีและคณะ/

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

การใชประโยชนของ

ขาวหอมไชยา 

105 ออกรวงขาวภายใน

โรงเรือนแบบควบคุม  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

2. ลักษณะการออกรวงขาวท่ี

ปลูกในปลองปูนซีเมนต ท่ีมี

การควบคุมปริมาณน้ำให

เหมาะสม สามารถเติบโตไดดี

ในพ้ืนท่ีตำบลเลม็ดในชวงนอก

ฤดูกาล  

3. คุณคาทางโภชนาการของ

ขาวท่ีมีผลปริมาณพลังงานและ

ธาตุอาหารทุกชนิดในขาวหอม

จากตำบลโมถายและตำบล

เลม็ดไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมมีคาสูงกวาธาตุ

อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับปุยธาตุ

อาหารหลักท่ีใสบำรุงกอนทำ

การปลูกขาว  

4. ปจจัยทางกายภาพดาน

อุตุนิยมวิทยามีความสำคัญ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางย่ิงตอการเจริญเติบโตของ

ขาวหอมไชยา ไดแก อุณหภูมิ 

ความชื้นสัมพัทธ คาปริมาณ

รังสีดวงอาทิตย ปริมาณฝน 

เปนตน  

5. ปจจัยทางชีวภาพ พบความ

อุดมสมบูรณท่ีมีความ

หลากหลายทางดานพืชผัก 

สาหราย สัตวน้ำ สัตวบก เปน

ตน 

6. ปจจัยทางเคมีของดิน มี

ความหลากหลายของธาตุ

อาหาร ปริมาณธาตุอาหารของ

คาแคลเซียม กำมะถัน และ

เหล็กท่ีเปนประโยชนมีปริมาณ

ความเขมขนสูงกวาธาตุอาหาร

อ่ืนๆ จากการใช ภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีมีการใชปุยจาก

ธรรมชาติในการบำรุงดินกอน

ปลูก   

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การพัฒนาเครื่องด่ืม

ขาวกลองงอกหอมไช

  200,000 195,000 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1.  เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

ขาวกลองงอกหอม  

1. ไดผลิตภัณฑ 3 ชนิด คือ ดร.สุพรรณิการ  

ศรีบัวทอง  

และคณะ/  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ยาชนิดพรอมด่ืมและ

ชนิดผง 

ไชยา ชนิดพรอมด่ืม

และผง 

2. เพ่ือศึกษา

คุณลักษณะทางเคมี

กายภาพ และอายุ

การเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑ   

3. เพ่ือพัฒนาบรรจุ

ภัณฑเครื่องด่ืมขาว

กลองงอกหอมไชยา 

ชนิดพรอมด่ืมและผง 

4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว

หอมไชยา สราง

รายไดและอาชีพแก

ชุมชนอนุรักษพันธ

ขาวหอมไชยา 

 

   1.1 ผงขาวกลองงอกหอม    

ไชยา  

   1.2 เครื่องด่ืมขาวกลองงอก

หอมไชยา ชนิดผง  

   1.3 เครื่องด่ืมขาวกลองงอก

หอมไชยา ชนิดพรอมดื่ม 

2. ผลิตภัณฑท่ีวิจัยและ

พัฒนาขึ้นท่ีสามารถเพ่ิมคุณคา

ทางโภชนาการและเพ่ิมมูลคา

แกขาวหอมไชยาไดดังนี้ 

  2.1 ผลิตภัณฑตนแบบ

สามารถเพ่ิมมูลคาใหแกขาว

กลองหอมไชยา ซ่ึงมีราคาขาย 

75 บาท/กิโลกรัม เม่ือนำมา

ผลิตเปนผง หรือเครื่องดื่มขาว

กลองงอกหอมไชยาชนิดผง 

สามารถเพ่ิมมูลคาราคาขาย

ของผลิตภัณฑได 300-312 

บาท/กิโลกรัม (ยังไมหักตนทุน

คาแรง คาไฟ คาบริหาร

จัดการ) หรือสามารถขายได

ราคาสูงกวา 4 เทาเม่ือ

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เปรียบเทียบกับการขาย

ขาวสาร 

   2.2 เครื่องด่ืมขาวกลองงอก

หอมไชยาชนิดผงและผงขาว

หอมไชยา มีคุณคาทาง

โภชนาการสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับผลิตภัณฑเครื่องด่ืมขาว

กลองงอกผง โดยมีปริมาณ

โปรตีนสูง 9.39-9.79 กรัม/

100 กรัม ซ่ึงเปนปริมาณ

โปรตีนท่ีสูงกวาเครื่องดื่มขาว

กลองงอกชนิดอ่ืนๆ ท่ีไดมีการ

ตรวจสอบมีปริมาณโปรตีน

ในชวง 4-7 กรัม/100 กรัม  

และมีปริมาณสารกาบา 

(GABA) ถึง 268-398 

มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอยาง ซ่ึง

สูงกวาผลิตภัณฑขาวกลองงอก

และเครื่องดื่มขาวกลองงอก

อ่ืนๆ ท่ีไดมีการศึกษามีปริมาณ 

GABA อยูในชวง 3-17 

มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอยาง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

   2.3 กลุมอนุรักษพันธขาว

หอมไชยา ไดนำกระบวนการ

ผลิตขาวกลองหอมไชยางอก 

ไปปรับประยุกตในการผลิต

น้ำขาวกลองงอกหอมไชยาเพ่ือ

จำหนาย โดยเปลี่ยน

กระบวนการเพาะงอกจากเดิม 

24 ชั่วโมงเปน 36 ชั่วโมง และ

มีความสนใจท่ีจะพัฒนาสูการ

ผลิตเครื่องด่ืมขาวกลองงอกผง

ตอไปในอนาคต  

  รวม 7 โครงการ   1,371,450 1,218,097      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม 

“มะพราว” เพ่ือ

สงเสริมแหลง

ทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  177,910 77,664 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1.เพ่ือศึกษาทรัพยากร

และทุนทางวัฒนธรรม 

“มะพราว” ในอำเภอ

เกาะพะงัน จังหวัด       

สุราษฎรธาน ี

2.เพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดการ

และภูมิปญญาการใช

ประโยชนจาก 

“มะพราว” ใหเปน

แหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 

1.อบรมปฏิบัติการศึกษารูปแบบ

และแนวทางการการพัฒนาการใช

ประโยชนจากมะพราว 

2. เก็บขอมูลประวัติความเปนมา

เกี่ยวกับมะพราวและภูมิปญญา

การใชประโยชนจากมะพราว อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

ประโยชนจากมะพราวตาม

โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

“มะพราว” เพ่ือสงเสริมแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอำเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

สามารถทำแผนท่ีทางวัฒนธรรม 

“มะพราว” ไดระดับหนึ่ง  

ดร.ศิริอร เพชร

ภิรมย/คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

ไดรับผล 

กระทบ      

จากโรค 

Covid  

19 

 

F1A2 

F3A8 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

สืบสานพันธุขาว

หอมไชยาตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  1,077,300 

 

802,144 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน  

1. เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

1.สืบสานประเพณีลงแขกปกดำ

ขาวหอมไชยา 

2.สืบสานประเพณีทำขวัญขาว ทำ

ขวัญควาย 

อ.ธิติ พานวัน/ 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร, 

ไดรับผล 

กระทบ      

จากโรค 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 เนื่องมาจาก

พระราชดำริ  

2. เพ่ือสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรมการ

ปลูกขาวหอมพันธุไช

ยา 

3. เพ่ือจัดต้ังศูนย

เรียนรูอนุรักษพันธุขาว

หอมไชยา 

4. พัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ

พันธุขาวหอมไชยา 

5. พัฒนาบรรจุภัณฑ

ขาวหอมไชยา 

3.จัดทำปุยอินทรียตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.อบรมการออกแบบและจัดทำ

บรรจุภัณฑขาวหอมไชยา 

5.จัดงานแถลงขาวผลการดำเนิน

โครงการ ฯ 

6.จัดต้ังศูนยเรียนรูชุมชนภูมิปญญา

ขาวหอมไชยา 

 

ผศ.พงศกร 

ศยามล/  

คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

Covid  

19 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

ตำนานเรื่องเลา

จากขาวหอมไชยา 

(ภาษาอังกฤษ) 

  50,000 49,364 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน  

1.เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ  

2.เพ่ืออนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นดาน

รวบรวมตำนานเรื่องเลาได 6 เรื่อง 

คือ นาขาวเลาเร่ือง, แมโพสพของ

ชาวโมถาย,อาถรรพลืมแกบน ณ 

ไชยาสุราษฎรธานี, อาถรรพผีแมง

สิง,หลาเกาหอง, งูเจาท่ีแปลเปน

ภาษาอังกฤษ เผยแพรในรูปสื่อ

สิ่งพิมพในพ้ืนท่ี อ.ไชยา และ

เผยแพรทางสื่อออนไลน 

อ.สิทธิชัย ชีวะโร

รส/คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ไดรับผล  

กระทบ      

จากโรค 

Covid-  

19 

 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วรรณกรรมเกี่ยว

กับขาวหอมพันธุ ไชยา 

 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การพัฒนาชุด

ฝกอบรมเรื่องการ

ใชประโยชนจาก

มะพราว 

  260,106 130,426 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือรวบรวมขอมูล

การใชประโยชนจาก

มะพราวของ

ประชาชนในจังหวัดสุ

ราษฎรธานี  

2. เพ่ือถอดบทเรียน

องคความรูเรื่องของ

มะพราวและการใช

ประโยชนจากมะพราว

รูปแบบตางๆ 

3. เพ่ือสรางและ

พัฒนาชุดฝกอบรม

เรื่องการใชประโยชน

จากมะพราวพืช

เศรษฐกิจของจังหวัด สุ

ราษฎรธานี ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ืออบรมให

ความรูกับกลุม

เกษตรกรผูปลูก

มะพราว/ กลุมชุมชน

1. จากการรวบรวมขอมูล การใช

ประโยชนจากมะพราวนำขอมูลมา

จัดทำชุดฝกอบรมและเอกสาร

เผยแพร  

2. การพัฒนาชุดฝกอบรมและ

จัดทำเอกสารเผยแพร 

ประกอบดวย 

2.1 ชุดฝกอบรมเรื่องการใช

ประโยชนจากมะพราว

ประกอบดวย 1) แผนการฝกอบรม 

4 แผนคือ  2) แบบทดสอบกอน-

หลังการฝกอบรม 3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการฝกอบรมและ 

4) เอกสารประกอบการฝกอบรม  

2.2 เอกสารเผยแพรเรื่องการใช

ประโยชนจากมะพราว จัดทำเปน

รูปเลมขนาด A5 ภายในเลม 

ประกอบดวยเนื้อหา 4 เร่ือง คือ1) 

พ้ืนท่ีการปลูกมะพราวในจังหวัดสุ

ราษฎรธานี      

ผศ.ดร.จิตเกษม 

หลำสะอาด  

และคณะ/ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ไดรับผล  

กระทบ      

จากโรค 

Covid - 

19 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีเกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑจาก

มะพราว นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและ

ประชาชนผูสนใจ 

2) สวนประกอบของตนมะพราว 

ประเภทและพันธุมะพราว 3) การ

ใชประโยชนจากมะพราวของคนสุ

ราษฎรธานี 4) วิธีการทำอาหารท้ัง

คาวหวานและสิ่งประดิษฐจาก

มะพราวมีภาพประกอบเนื้อเรื่อง 

3. การฝกอบรมใหกับเกษตรกร

สวนมะพราว ประชาชนผูสนใจ

และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

จำนวน 109 คน ซ่ึงมีท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ทุกคนได

ปฏิบัติการทำผลิต ภัณฑตามท่ี

ตองการในภาคปฏิบัติ ผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจเรื่องการ

ใชประโยชนจากมะพราวเพ่ิมขึ้น 

เม่ือสอบถามความพึงพอใจพบวาผู

เขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ

การฝกอบรมในระดับมาก  

4. นำเอกสารเผยแพรกับบุคคล

ผูสนใจท่ัวไป ไดใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอเอกสารเผยแพร 

พบวาผูอานมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก   
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5. หลังจากการฝกอบรมผานไป 2 

สัปดาหคณะทำงานสุมติดตามผล

การฝกอบรมจากผูเขารับการอบรม

พบวามีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

   1) มีความรูและความเขาใจใน

เรื่องการใชประโยชนจากมะพราว

ในทองถิ่นดีขึ้น มีการเพ่ิมมูลคา

ใหกับของเหลือท้ิงเชนน้ำมะพราว

แก นอกจากนำมาทำน้ำสมสายชู

หรือหมักเหลาแลว ในปจจุบันจะ

นำมาทำวุนน้ำมะพราวหรือวุน

สวรรค  

    2) มีความสามารถทำอาหาร 

ทำสิ่งประดิษฐ และอุปกรณเพ่ือ

สุขภาพท่ีทำจากมะพราว สามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันใชใน

ครัวเรือนหรือบางคนจำหนายเพ่ิม

รายได  

    3) ผูเขาอบรมสวนหนึ่งนำสูตร

อาหารท่ีไดรับการอบรมไปทำกินใน

ครัวเรือนและนำไปจำหนายเพ่ิม

รายได 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

    4) นอกจากนั้นผูเขารับการ

อบรมบางคนไดขอคำแนะนำเรื่อง

การทำบอนไซมะพราวเพ่ือประดับ

บานเรือนและแจกจายใหเพ่ือนฝูง

เนื่องในวันขึ้นบานใหมหรือวาง

จำหนายใหกับ ผูท่ีนิยมชอบปลูก

ตนไมแคระ 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

การพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษาภูมิ

ปญญาการปลูก

ขาวหอมไชยา  

  100,000 88,749 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1.เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

2.เพื่อศึกษาภูมิปญญา

การปลูกขาวหอมไชยา 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาภูมิปญญา

การปลูกขาวหอมพันธุ

ไชยา 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูลภูมิปญญาได 4 ภูมิ

ปญญา ไดแก  

   1. การปลูกและการอนุรักษขาว

หอมไชยา   

   2. การทำไขเค็มไชยา   

3. ลิเกปา  

4. ผัดไทยไชยา 

   โดยนำภูมิปญญาผลิตสื่อ

นวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) เรื่อง ภูมิปญญาการปลูก 

ขาวหอมไชยา หนวยวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ชั้น

ประถม ศึกษาปท่ี 5 โดยผานการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ

ประกอบดวย 1) คูมือการใช

นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

ดร.ทวัช บุญแสง/

คณะครุศาสตร 

ไดรับผล  

กระทบ      

จากโรค 

Covid - 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) และ  2) 

นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

อิเล็กทรอนิกส   (E-Book) นำไป

ทดลองใชในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

อ.ไชยา จ.สุราษฎรธาน ี

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

ประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย 

  453,400 445,095 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.-มรส.) ตาม

แนวพระราชดำริฯ  

2. เพ่ือรวมจัด

นิทรรศการ ทรัพยากร

ไทย : ชาวบานไทยได

ประโยชน 

3. เพ่ือดำเนินงานตาม

กรอบการดำเนินงาน

แผนแมบท อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปท่ีหก 

 

 

 

 

 

รวมจัดบูทนิทรรศการขนาดพ้ืนท่ี  

4*12 ตารางเมตร 

โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร 3 โครงการ คือ 1) 

รวบรวมเรื่องราวมะพราวพ้ืนเมือง

และภูมิปญญามะพราวชาวเกาะส

มุย จ.สุราษฎรธานี  2) การจัดทำ

ฐานขอมูลมะพราว (ดานละออง

เรณู)  3) การสงเสริมเกษตรกร

ชาวสวนมะพราวปองกันและกำจัด

ศัตรูมะพราวดวยภูมิปญญา 

2. กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 2 

โครงการ คือ   1) การดำเนินงาน

แปลงปาอนุรักษ 2) การจัดทำแปลง

รวบรวมมะพราวพันธุพ้ืนเมืองใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

งานบริการวิชาการ

พัฒนาทองถิ่น

รวมกับ

อนุกรรมการ

ดำเนินงานจัด

นิทรรศการฯ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากร 6 โครงการ 

คือ 1) การแปรรูปผลิตภัณฑจาก

วุนสวรรค   น้ำมะพราว 2) การ

ผลิตและการวิเคราะหองคประกอบ

ของน้ำมันมะพราวสกัดเย็น 

3) การพัฒนาครีมรักษาสนเทาแตก

จากน้ำมันมะพราวและผลปาลม

น้ำมัน 4) การใชประโยชนจาก

กะลาและเสนใยมะพราวเพ่ือผลิต

เปนถานกัมมันตและกระถาง ตนไม 

5) ความเชื่อดานสุขภาพกับ

มะพราว และ 6) การแปรรูปการ

ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อาหารจากมะพราว  

3.กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร 2 โครงการ คือ 

1) การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่อง

มะพราวพืชเศรษฐกิจของจงัหวัด     

สุราษฎรธานี 2) การสงเสริม

การตลาดผลิตภัณฑมะพราว  

มีผูสนใจรวมชมบูทนิทรรศการ 

และลงชื่อจำนวน 756 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

สงเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนอนุรักษพันธุ

ขาวหอมไชยา 

  76,700 42,130 งบประมาณ

ปกติของ

หนวยงาน 

1. เพ่ือศึกษา

กระบวนการบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชน

อนุรักษพันธุขาวหอม

ไชยา 

2. เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ในลักษณะบูรณาการ

ในพ้ืนท่ีมากย่ิงขึ้น 

ผูเขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กลุมวิสาหกิจชุมชนมากย่ิงขึ้น และ

รวมกันทบทวนกิจกรรมกลุม 

นำไปสูการบริหารจัดการกลุมได

อยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกมี

รายไดเพ่ิมขึ้น 

จากการดำเนินงานตามกรอบการ

ใชประโยชนตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.-มรส.) 

อ.ปานเผด็จ  

นวนหน/ู 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ไดรับผล  

กระทบ      

จากโรค 

Covid-  
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  รวม 7 โครงการ   2,195,416 1,635,572      

 


