
หนา 1040                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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. โครงการบำรุงรักษา

พันธุกรรมพืชกลวย
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ปกปก   
ผูรับผิดชอบ:นางสุพัตรา  
เพ็งเกล้ียง                                         
 

จังหวัดสงขลา 25,000 จำนวนพ้ืนที่1ไร 
ระบุชนิดและ
จำนวน 20 สาย
พันธกลวยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป(พืช) 

25,000  จำนวนพ้ืนที่1.5ไร 
ระบุชนิดและ
จำนวน 23สาย
พันธกลวยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป(พืช) 

25,000 จำนวนพ้ืนที่1.5ไร 
ระบุชนิดและจำนวน
26สายพันธกลวย
พ้ืนเมืองทรัพยากร 
ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป(พืช) 

25,000 จำนวนพ้ืนที่1.5ไร 
ระบุชนิดและ
จำนวน30สายพันธ
กลวยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป(พืช) 

25,000 จำนวนพ้ืนที่1.5ไร 
ระบุชนิดและ
จำนวน30สายพันธ
กลวยพ้ืนเมือง
ทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป(พืช) 

ผศ. วันดี นวนสรอย                                                    
นางอำมรรัตน  
คงกะโชติ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 รวม  1  โครงการ  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000   

F1A2 1. โครงการการอนุรักษ
พันธุกรรมทุเรียนเทศ
ภายในหลอดทดลอง  
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000          เก็บรวบรวมสาย
พันธทุุเรียนเทศใน
พ้ืนที่จังหวัด 
นครศรีธรรมราช
ภายในหลอด
ทดลอง 

50,000              ไดวัสดุปลูกที่
เหมาะสมใน 
การอนุบาลตนกลา
ทุเรียนเทศ 

 50,000             ไดขอมูลปริมาณ
สารสำคัญ 
จากตนที่ไดจากการ
อนุรักษใน 
หลอดทดลอง 

50,000 ไดวิธีการเพ่ิม
ปริมาณ 
สารสำคัญจากเซลล
ภายใน 
หลอดทดลอง 

50,000            สงเสริมการปลูก
ทุเรียนเทศ 
เพ่ือการอนุรักษ
และการใช 
ประโยชนในพ้ืนที่
ชุมชน 

ผศ.สกุลรัตน หาญศึก   
คณะเกษตรศาสตร 

  รวม  1  โครงการ  50,000           50,000           50,000           50,000           50,000            
F1A3 1. โครงการการเพาะเล้ียง

เนื้อเยื้อเพ่ืออนุรักษพันธุ
กลวยพ้ืนเมือง 
 

จังหวัดสงขลา 30,000 เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
กลวยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธุเพ่ือการ
ขยายพันธุในพ้ืนที่
ปกปก อพ.สธ.และสู
ชุมชน 

30,000 เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
กลวยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธุเพ่ือการ
ขยายพันธุในพ้ืนที่
ปกปก อพ.สธ.และ
สูชุมชน 

30,000 เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
กลวยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธุเพ่ือการ
ขยายพันธุในพ้ืนที่
ปกปก อพ.สธ.และสู
ชุมชน 

30,000 เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
กลวยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธุเพ่ือการ
ขยายพันธุในพ้ืนที่
ปกปก อพ.สธ.และ
สูชุมชน 

30,000 เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
กลวยพ้ืนเมือง 5 
สายพันธุเพ่ือการ
ขยายพันธุในพ้ืนที่
ปกปก อพ.สธ.และ
สูชุมชน 

นางสุพัตรา เพ็งเกล้ียง                               
ผศ. ภาวนา พุมไสว                                                    
ผศ. สุนียรัตน ศรีเปา
ระยะ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

  รวม  1  โครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000   
F2A4 1.โครงการผลิตภาชนะใส

อาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
เปลือกตนเสม็ดขาวเพ่ือลด
การใชกระดาษและ
พลาสติก 

จังหวัดตรัง 60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การใชประโยชน
เปลือกเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 
รูปแบบ 

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การใชประโยชน
เปลือกเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 
รูปแบบ 

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การใชประโยชน
เปลือกเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 รูปแบบ 

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การใชประโยชน
เปลือกเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 
รูปแบบ 

60,000 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การใชประโยชน
เปลือกเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 
รูปแบบ 

ผูรับผิดชอบ: 
นายสมภพ  ยี่สุน 
สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

F2A4 2.โครงการงานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม (การศึกษา

จังหวัดตรัง 
 
 
 
 

50,000 ไดผลิตผลิตภัณฑ
สารใหสีจากเปลือก
เสม็ดแดงเพ่ือเพ่ิม
ความเขมสีไขแดง
ของสัตวปก 

50,000 ไดผลิตผลิตภัณฑ
สารใหสีจาก
เปลือกเสม็ดแดง
เพ่ือเรงสีผิวปลา
สวยงาม 

50,000 ไดผลิตภัณฑธูปหอม
จากเสม็ดแดง 

50,000 ชุมชน/
กลุมเปาหมาย
สามารถนำองค
ความรูไปพัฒนาตอ
ยอดในการสราง

50,000 ศึกษาการใช
ประโยชนจาก
เปลือกไมเสม็ดขาว
และเสม็ดแดง 

ผูรับผิดชอบ: 
นางสาวกัตตินาฎ  
สกุลสวัสด์ิพันธ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
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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 

ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน) 

  อาชีพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต 

F2A4 3.โครงการเห็ดเสม็ดในปา
เสม็ดขาวและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
 

จังหวัดตรัง 50,000 การศึกษาฤทธิ์การ
ตานเชื้อราจากสาร
สกัดหยาบของเห็ด
เสม็ด 

50,000 การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการ
จัดการระบบ
เก่ียวกับการเขามา
ใชประโยชนเห็ด
เสม็ดภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

50,000 ความเปนไปไดทาง
การตลาดของ
น้ำพริกคั่วแหงเห็ด
เสม็ด  

50,000 ศึกษาตัวแปรที่
สงผลตอการเจริญ
ของเห็ดเสม็ดใน
พ้ืนที่ปาเสม็ดขาว 

50,000 ผลิตภัณฑลูกชิ้น
เห็ดเสม็ด 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.ดร.อมรรัตน  
อังอัจฉะริยะ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

F2A4 4.โครงการงานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่
ไดจากการสำรวจเก็บ
รวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน) 

จังหวัดสงขลา 50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑใย
กลวยดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑใยกลวย
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใยกลวยดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑใยกลวย
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑใย
กลวยดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.พรโพยม 
วรเชฐวราวัตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 



หนา 1042                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ศ. 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 5. โครงการการพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
พัฒนาบรรจุภัณฑไซเดอร
จากกลวย 
 

จังหวัดสงขลา 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไป และ
นักศึกษาของ มทร.
ศรีวิชัย จำนวน34 
คน) 

50,000 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไป และ
นักศึกษาของ 
มทร.ศรีวิชัย 
จำนวน 34 คน) 

50,000 พัฒนากระบวนการ
ผลิตไซเดอรจาก
กลวย สำหรับชุมชน
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

50,000 การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑการผลิตไซ
เดอรจากกลวย 

50,000 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไป และ
นักศึกษาของ มทร.
ศรีวิชัย จำนวน 34 
คน) 

ผูรับผิดชอบ: 
นางสาวนุชจิเรศ   
แกวสกุล 
ผศ.กรณภัทร   
เฉลิมวงศ 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

F2A4 6. โครงการการใช
ประโยชนจากทุเรียนเทศ
เพ่ือการปองกันกำจัด
ศัตรูพืช   
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทุเรียนเทศเพ่ือ
ปองกันกำจัดโรค
พืชในดินและดวง
งวงขาวโพด 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทุเรียนเทศเพ่ือ
ปองกันกำจัดโรค
พืชในดินและผลิต
เม็ดชีวภัณฑ
ควบคุมดวงงวง
ขาวโพด 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทุเรียนเทศเพ่ือ
ปองกันกำจัดโรค
และผลิตชีวภัณฑใน
การควบคุมโรคพืช
ในดิน 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทุเรียนเทศเพ่ือ
ปองกันกำจัดโรค
และผลิตชีวภัณฑ
และใชในการ
ควบคุมโรคพืชใน
ดินในแปลง
เกษตรกร 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทุเรียนเทศเพ่ือ
ปองกันกำจัดโรค
และผลิตชีวภัณฑ
และใชในการ
ควบคุมโรคพืชใน
ดินในแปลง
เกษตรกร 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.พรศิลป  สีเผือก 
ผศ. พัชราภรณ   
วาณิชยปกรณ 
คณะเกษตรศาสตร 

F2A4 7. โครงการสรางผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพ่ิมจาก
ทุเรียนเทศ 
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000 - ไดการผลิตน้ำ
ทุเรียนเทศหมักเพ่ือ
เปนเคร่ืองด่ืม
สุขภาพ 

50,000 ไดเยลล่ีทุเรียนเทศ
น้ำตาลต่ำสำหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
กล่ืนลำบาก 

50,000 การแปรรูปเพ่ือ
รักษาคุณคา
ผลิตภัณฑจาก
ทุเรียนเทศ 

        ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.ดร.ธนากรณ  ดำสุด 
ผศ.ดร.อังคณา ใสเก้ือ 
ดร.บุญเรือน สรรเพชร 
ดร.วันทนา  สังขชุม 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F2A4 8.โครงการการผลิตโลชั่น
บำรุงผิวที่มีสวนผสมของ
สารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000 ไดผลิตภัณฑโลชั่น
บำรุงผิวที่มี
สวนผสมของสาร
สกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 
ผลิตภัณฑ 

50,000 ไดผลิตภัณฑโลชั่น
บำรุงผิวที่มี
สวนผสมของสาร
สกัดจากเน้ือ
ทุเรียนเทศ 1 
ผลิตภัณฑ 

50,000 ไดผลิตภัณฑโลชั่น
บำรุงผิวที่มีสวนผสม
ของสารสกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 
ผลิตภัณฑ 

50,000 ไดผลิตภัณฑโลชั่น
บำรุงผิวที่มี
สวนผสมของสาร
สกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 
ผลิตภัณฑ 

50,000 ไดผลิตภัณฑโลชั่น
บำรุงผิวที่มี
สวนผสมของสาร
สกัดจากเนื้อ
ทุเรียนเทศ 1 
ผลิตภัณฑ 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.ดร.กฤตยา หนูสาย  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1043 
 

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 9.โครงการระบบการ
จัดการน้ำแบบอัจฉริยะ
แปลงปลูกทุเรียนเทศ 
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000 ตนแบบของระบบ
การจัดการน้ำแบบ
อัจฉริยะ  
( Smart farm) 
สำหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลง
ใหญ 1 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร 

50,000 ตนแบบของระบบ
การจัดการน้ำแบบ
อัจฉริยะ  
( Smart farm) 
สำหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลง
ใหญ 1 แปลง 
พ้ืนที่ประมาณ 3 
ไร 

50,000 ตนแบบของระบบ
การจัดการน้ำแบบ
อัจฉริยะ  
( Smart farm) 
สำหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลง
ใหญ 1 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร 

50,000 ตนแบบของระบบ
การจัดการน้ำแบบ
อัจฉริยะ  
( Smart farm) 
สำหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลง
ใหญ 1 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร 

50,000 ตนแบบของระบบ
การจัดการน้ำแบบ
อัจฉริยะ  
( Smart farm) 
สำหรับแปลงปลูก
ทุเรียนเทศแปลง
ใหญ 1 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร 

ผูรับผิดชอบ: 
นายประเสริฐ  นนท
กาญจน 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F2A4 10.โครงการการพัฒนา
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 50,000  การพัฒนา
เคร่ืองด่ืมผงเสริมพ
รีไบโอติกพรอมด่ืม
จากทุเรียนเทศและ
สมุนไพรพ้ืนบาน
ภาคใต 

50,000 การผลิตเคร่ืองด่ืม
หมักจาก
ทุเรียนเทศเพ่ือ
สุขภาพ 

50,000 การผลิตทุเรียนเทศ
อัดเม็ดผสมสมุนไพร 

50,000 การผลิตไซรัปจาก
ทุเรียนเทศ 

50,000  การผลิตสูตร
มาตรฐานเคร่ืองด่ืม
จากทุเรียนเทศเพ่ือ
ธุรกิจอาหาร
สุขภาพ 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.ดร.เสาวณีย ชัยเพชร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

  รวม  10  โครงการ  510,000  510,000  510,000  460,000  460,000   
F2A5 1.โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การอนุรักษเสม็ดขาวเสม็ด
แดง 
 

จังหวัดตรัง 30,000 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
อนุรักษเสม็ดขาว
เสม็ดแดง  
1 ระบบ 

30,000 ระบบเก็บขอมูล 
อุณหภูมิ ความชื้น 
บริเวณปาเสม็ด 1 
ระบบ 

30,000 ระบบติดตามการ
เจริญเติบโตของเห็ด
เสม็ด 1 ระบบ 

30,000 องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เก่ียวกับเสม็ดขาว
เสม็ดแดง  

30,000 ฐานขอมูล
ผลงานวิจัย  
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ.ศววณรัศม  
อภัยพงค 
คณะวิศวกรรมศาสต
และเทคโนโลยี 

F2A5 2.โครงการจัดทำฐานขอมูล
และศูนยเรียนรูพันธุพืช
ทุเรียนเทศ อพ.สธ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

จังหวัดนครศรธรรมราช 15,000 1.มีระบบ
สารสนเทศ
ฐานขอมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2.เผยแพรขอมูล
ของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่
ดำเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15,000 1.มีระบบ
สารสนเทศ
ฐานขอมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2.เผยแพรขอมูล
ของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่
ดำเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15,000 1.มีระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2.เผยแพรขอมูลของ
พืชสมุนไพรและ
โครงการฯ ที่ดำเนิน
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15,000 1.มีระบบ
สารสนเทศ
ฐานขอมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2.เผยแพรขอมูล
ของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่
ดำเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15,000 1.มีระบบ
สารสนเทศ
ฐานขอมูล
ทุเรียนเทศในพ้ืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2.เผยแพรขอมูล
ของพืชสมุนไพร
และโครงการฯ ที่
ดำเนินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผูรับผิดชอบ: 
พรประเสริฐ ทิพยเสวต 
คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
F2A5/ F3A8 

  รวม  2  โครงการ  45,000  45,000  45,000  45,000  45,000   
F3A7 1.โครางการหอง

นิทรรศการการเดินทางของ
กลวยดวยเทคโนโลยีโลก

จังหวัดสงขลา 97,910 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไป และ
นักศึกษาของ มทร.

97,910 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไปเขาชม

97,910 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไปเขาชม

97,910 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไปเขาชม

97,910 ผูเขารวมโครงการ 
(บุคคลทั่วไปเขาชม

ผูรับผิดชอบ: 
นายอาลาวีย  ฮะชานี 
นายเทธัส  เทพไพทูรย 



หนา 1044                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ศ. 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 

เสมือนผสานโลกแหงความ
จริง (AR) 
 

ศรีวิชัย จำนวน 60 
คน) 

นิทรรศการจำนวน 
50 คน) 

นิทรรศการจำนวน 
50 คน) 

นิทรรศการจำนวน 
50 คน) 

นิทรรศการจำนวน 
50 คน) 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 รวม  1  โครงการ  97,910  97,910  97,910  97,910  97,910   
F3A8 1.โครงการการพัฒนา

ชองทางออนไลนและการ
ทำบรรจุภัณฑจากกลวยสู
เชิงพาณิชย 

จังหวัดสงขลา 25,000 ถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
นอย 1 ระบบ 

25,000 ถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
นอย 1 ระบบ 

25,000 ถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
นอย 1 ระบบ 

25,000 ถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
นอย 1 ระบบ 

25,000 ถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
นอย 1 ระบบ 

ผูรับผิดชอบ: 
ผศ. ธันยาภรณ ดำจุติ 
คณะบริหารธุรกิจ 

F3A8 2.โครงการการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแปง
กลวย และอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแปงกลวย
พ้ืนเมืองภาคใต 
 

จังหวัดสงขลา 50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ1. จำนวนผู
เขารับการอบรม 
40 คน  
2. เกิดนวัตกร
ชุมชนที่สามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ
จากแปงกลวยไดไม
นอยกวา 3 ราย   
3. ชุมชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบ: 
ดร.วิชชุลฎา  
ถาวโรจน 
คณะศิลปศาสตร 

F3A8 3.โครงการบริหารจัดการ
ศูนยประสานงานโครงการ 
อพ.สธ. ภาคใตฝงอันดามัน  
มทร.ศรีวิชัย 

จังหวัดตรัง 612,400 ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ฝงอันดามัน 

612,400 ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ฝงอันดามัน 

612,400 ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. ฝง
อันดามัน 

612,400 ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ฝงอันดามัน 

612,400 ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ฝงอันดามัน 

ผูรับผิดชอบ: 
ดร.วิกิจ ผินรับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

F3A8 4.โครงการการเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  
 

จังหวัดตรัง 230,000 รวบรวมและ
จัดเตรียมผลงาน
วิชาการดานการ
อนุรักษฯของ
มหาวิทยาลัย 

      230,000 รวบรวมและ
จัดเตรียมผลงาน
วิชาการดานการ
อนุรักษฯของ
มหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบ: 
ดร.วิกิจ ผินรับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

F3A8 5.โครงการจัดทำหนังสือ
เผยแพรผลสำเร็จจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ

จังหวัดตรัง 124,690 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติและ
ผลสำเร็จที่ดีของ

124,690 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติและ
ผลสำเร็จที่ดีของ

124,690 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติและผลสำเร็จ
ที่ดีของการสนอง

124,690 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติและผลสำเร็จ
ที่ดีของการสนอง

124,690 1.เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติและ
ผลสำเร็จที่ดีของ

ผูรับผิดชอบ: 
ดร.วิกิจ ผินรับ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ศ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1045 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีฯ  
ของมทร.ศรีวิชัย 
 

การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่หก สู
สาธารณะ 
2.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานได
เผยแพรความรูและ
ประสบการณจาก
การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. สู
สาธารณะ 
3.เพ่ือสงเสริมให
บุคคลมีจิตสำนึกที่ดี
และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่หก สู
สาธารณะ 
2.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานได
เผยแพรความรู
และประสบการณ
จากการสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
สูสาธารณะ 
3.เพ่ือสงเสริมให
บุคคลมีจิตสำนึกที่
ดีและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่หก สู
สาธารณะ 
2.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานไดเผยแพร
ความรูและ
ประสบการณจาก
การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. สู
สาธารณะ 
3.เพ่ือสงเสริมให
บุคคลมีจิตสำนึกที่ดี
และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่หก สู
สาธารณะ 
2.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานได
เผยแพรความรูและ
ประสบการณจาก
การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. สู
สาธารณะ 
3.เพ่ือสงเสริมให
บุคคลมีจิตสำนึกที่ดี
และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่หก สู
สาธารณะ 
2.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานได
เผยแพรความรูและ
ประสบการณจาก
การสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. สู
สาธารณะ 
3.เพ่ือสงเสริมให
บุคคลมีจิตสำนึกที่
ดีและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

F3A8 6. งานจัดทำ/ดูแลเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อพ.สธ. - มทร.ลานนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวม  6  โครงการ  1,042,090  812,090  812,090  812,090  1,042,090    
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

22 โครงการ 
 1,800,000  1,570,000  1,570,000  1,520,000  1,750,000   

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


