
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ 

อนุรักษพันธุกรรม

พืชรวม และรักษา

ปาตนน้ำในเขตพ้ืนท่ี

ปกปก อพ.สธ. 

  
 

 80,000 80,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2 เพ่ือสรางเสนทางศึกษา

และทำแผนท่ีทางเดิน

การศึกษาธรรมชาติ

พันธุกรรมพืชรวมในเขต

พ้ืนท่ีปกปก อพ.สธ. 

3 เพ่ือสรางปายบงชี้

พันธุกรรมพืชรวม ในเขต

พ้ืนท่ีปกปก อพ.สธ.  

4 เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ธรรมชาติทางพันธุกรรม

กลวยพ้ืนเมือง  

มีแหลงเรียนรูธรรมชาติ

ทางพันธุกรรมกลวย

พ้ืนเมืองและพันธุกรรม

พืชรวม 

นางสุพัตรา  

เพ็งเกลี้ยง  

วิทยาลัยรัตภูมิ  

 

  รวม 1 โครงการ   80,000 80,000      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 2 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรี

วิชัย  

โครงการการคัดแยก

และเก็บรวบรวม

สายพันธุเชื้อราไตร

โคเดอรมาจากดิน

บริเวณรากเสม็ดแดง  

  
 

 40,000 32,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)        

2. เพ่ือคัดแยกสายพันธุเชื้อ

ราโตรโคเดอรมาจากดิน

บริเวณรากเสม็ดแดงในพ้ืนท่ี

ปาชายหาด     

3. เพ่ือเก็บรวบรวมสายพันธุ

เชื้อราโตรโคเดอรมาจากดิน

บริเวณรากเสม็ดแดงในพ้ืนท่ี

ปาชายหาด         

สามารถคัดแยกและเก็บ

รวบรวมเชื้อราไตรโค

เดอรมาจากดินบริเวณ

รากเสม็ดแดงได 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การประมง 

 1.ผศ.ดร.ฌานิกา 

แซแง ชูกลิ่น      

2.นางสาวกัตติ

นาฏ  สกุลสวัสดิ

พันธ     

 3.นางวรรณวิภา  

ไชยชาญ  

 

  รวม 1 โครงการ   40,000 32,000      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 3 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการปลูก

รักษาพันธุกรรม

กลวยพ้ืนเมืองท่ี

ไดจากการสำรวจ 

(บำรุงรักษาและ

อนุรักษภูมิปญญา

ดานพันธุกรรม

กลวยพ้ืนเมืองใน

พ้ืนท่ีปกปก) 

  
 

 20,000 20,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2 เพ่ือบำรุงรักษา 

พันธุกรรมกลวย

พ้ืนเมืองภาคใตใน

พ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรม

พืช 

3 เพ่ือกำหนดปาย

แสดงพันธุกรรมกลวย

พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืช 

โครงการสามารถดำเนินงานได

อยางตอเนื่องและบรรลุ

วัตถุประสงคดวยดี มีความ

รวมมือในการดำเนินงานกับ

องคกรภายนอกในลักษณะ

เครือขายความรวมมือ เพ่ือการ

ขยายพทนท่ีการอนุรักษ และการ

แลกเปลี่ยนหนอพันธุ  รวมท้ัง

การใชพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาสำหรับผูท่ี

สนใจท้ังบุคลากรภายใน และ

ประชาชน เยาวชนท่ัวไป 

ผส.ภาวนา  พุม

ไสว     วิทยาลัย

รัตภูมิ              

ปญหาในการ

ดำเนิน

โครงการ

เนื่องจาก

ความลาชาใน

การบริหาร

จัดการ ทำให

การปลูก และ

การปรับปรุง

แปลงกลวย

ตองใชการเรง

รีบเพ่ือการ

ดำเนินการให

บรรลุ

วัตถุประสงค 

  รวม 1 โครงการ   20,000 20,000      

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 4 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการกลวยครบ

วงจรโดยใช

เทคโนโลยีสมารท

ฟารมในพ้ืนท่ี

รวบรวมพันธุกรรม

กลวยพ้ืนเมือง 

อพ.สธ 

  
 

 40,000 40,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2 เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการติดตั้ง

อุปกรณระบบการใหน้ำและ

ใหปุยแบบอัตโนมัติรองรับการ

ขยายพ้ืนท่ีแปลงปลูกกลวย  

3 เพ่ือบำรุงรักษาอุปกรณ

ระบบการใหน้ำและใหปุยแบบ

อัตโนมัติ 

ระบบใหน้ำแบบใหมเปน

ระบบน้ำหยดเพ่ือแกปญหา

น้ำไมเพียงพอ และไดเพ่ิม

พ้ืนท่ีใหน้ำใหครอบคลุมท้ัง

แปลง พัฒนาแอปพลิเคชัน

เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกใน

การใชงาน ไดออกแบบ

ระบบควบคุมใหมให

สามารถทำงานไดดีย่ิงขึ้น 

ผศ.วันประชา  

นวนสรอย   

 วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการผลิตภัณฑ

จากเปลือกไมเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดง 

(การสกัดสารสีจาก

เปลือกไมเสม็ดแดง)     

  40,000 40,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสกัด

สารสีจากเปลือกไมเสม็ดแดง

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง 

3. เพ่ือศึกษาการทำผงสีจาก

สารสกัดท่ีไดจากเปลือกไม

บรรลุเปาหมาย  คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การประมง 

1. นางสาวกัตติ

นาฏ สกุลสวัสดิ

พันธ  

2. ผศ.ดร.ฌานิ

กา แซแง ชูกลิ่น 

3. ผศ.เอนก สา

1. การแจงผลการ

ดำเนินโครงการ

และการจัดสรร

งบประมาณ

โครงการในป 

2563 คอนขาง

ลาสุด สงผลใหผู

ดำเนินโครงการ

วางแผนงาน

คลาดเคลื่อน 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เสม็ดแดง วะอินทร 

4. นางสาว

เตือนใจ ปยัง 

5. นางวรรณ

วิภา ไชยชาญ  

2. การทำผงสี

แบบแชแข็งระเหิด

แหง (Freeze 

Drying) ตองใช

ปริมาณสารสกัด

ในปริมาณมาก 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการ

องคประกอบทาง

เคมีและฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดง 

(การพัฒนา

ผลิตภัณฑเจล

แอลกอฮอลลางมือ

แบบไมตองใชน้ำท่ีมี

สวนผสมของ สาร

สกัดจากเสม็ดขาว) 

  
 

 90,000 88,985 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือนำพืชทองถ่ินมาใช

ประโยชนเพ่ือเพ่ิมคุณคาของ

ผลิตภัณฑ 

ไดผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอล

ลางมือแบบไมตองใชน้ำท่ีมี

สวนผสมของสารสกัดจาก

เสม็ดขาว 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การประมง  

1.ผศ.สุนนัทา  

ของสาย 

2.ผศ.อุไรวรรณ 

วัฒนกุล 

3.ผศ.ลักษมี  

วิทยา      

4.ผศ.ชาคริยา  

ฉลาด  

 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการผลติ

ผลิตภัณฑทางชีวภาพ

จากพืชในปาชายหาด 

(ศึกษาการใช

  
 

 30,000 30,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

1.ไดผลิตภัณฑจากการใชสี

ยอมจากเปลือกตนเสม็ดขาว

และแดง อยางละ 3 

ผลิตภัณฑ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ปญหาในการ

ดำเนินการทำ

เพ่ือใหไดเปน

ผลิตภัณฑไมมี แต



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประโยชนจากเปลือก

ไมเสม็ดขาวและเสม็ด

แดง) 

2.เพ่ือศึกษาการนำเปลือกไม

ตนเสม็ดแดงมาใชเปนสียอม

ผาธรรมชาต ิ

3.เพ่ือศึกษาการนำเปลือกไม

ตนเสม็ดขาวมาใชเปนภาชนะ

ในการปลูกตนไม 

2.ไดกระถางเพ่ือปลูกตนไม

จากเปลือกไมเสม็ดแดง และ

เสม็ดขาว  

การประมง 

  1.รศ.ดร. ชุติ

นุช สุจริต 

2.ผศ.วรสุดา 

ขวัญสุวรรณ 

3.นางวรรณวิภา 

ไชยชาญ 

มีปญหาใน

กระบวนการ

ดำเนินการเพ่ือ

การซ้ือ  การ

เคลียรเอกสาร

เพราะ  

งานอพ.สธนี้ เปน

งานท่ีเสมือน

บริการวิชาการ 

ไมใชเปนงานวิจัย 

แตตองสรางความ

ตระหนัก และ 

เปนผลิตภัณฑท่ี

ใหม เพ่ือ

ตอบสนองการ

ทำงานของ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการใช

ประโยชนทุเรียนเทศ

เพ่ือการปองกัน

กำจัดศัตรูพืช  

    50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

(อพ.สธ.)  

บรรลุตามวัตถุประสงค คณะ

เกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.พัชรา

ภรณ วาณิชย

ปริมาณน้ำมัน

หอมระเหยท่ีสกัด

ไดแตละครั้งมี

ปริมาณนอย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(เหย่ือพิษสำเร็จรูปท่ี

มีสวนผสมของน้ำมัน

หอมระเหยจากใบ

ทุเรียนเทศกำจัด

ปลวกใตดิน)     

2.เพ่ือพัฒนาและศึกษา

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑเหย่ือ

พิษท่ีมีสวนผสมของน้ำมัน

หอมระเหยจากใบทุเรียนเทศ

ในการควบคุมปลวกใตดิน  

3.เพ่ือเผยแพรและสงเสริมการ

ใชประโยชนจากทุเรียนเทศใน

การควบคุมปลวกใตดิน 

ปกรณ 0.03%  ตองสกัด

หลายคร้ังจึงทำให

งานเสร็จลาชา 

 

F2A4 

F3A8 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการจำแนก

พันธุกรรมของ

ทุเรียนเทศดวย

เทคโนโลยีชีวภาพ   

    100,000 95,596 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

(อพ.สธ.) 

 2. เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของ

ทุเรียนเทศดวยวิธีการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ                

สามารถดำเนินงานไดอยาง

ตอเนื่องและบรรลุ

วัตถุประสงค 

 คณะ

เกษตรศาสตร 

รศ.ดร.สุนียรัตน  

ศรีเปารยะ 

การเริ่มดำเนิน

โครงการชา ทำให

ระยะเวลาในการ

ทำงานนอยลง 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการสราง

ผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคาเพ่ิมจาก

สมุนไพรมะขามปอม 

  
 

 50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 
1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

มะขามปอมในรูปแบบของ

สามารถดำเนินงานไดอยาง

ตอเนื่องและบรรลุ

วัตถุประสงค 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.ธนากรณ 
ดำสุด 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคา ไดแก  ชาชงสมุนไพร

มะขามปอมและโยเกิรต

มะขามปอม 

3. เพ่ือเผยแพรขอมูล

ผลิตภัณฑท่ีผลิตใหกับชุมชน 
โดยใหมีประโยชนในการตอ

ยอดเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไป 
8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑจาก

ทุเรียนเทศ : 

ทุเรียนเทศเขมขน

บรรจุขวดและน้ำ

ทุเรียนเทศพรอมด่ืม

เพ่ือสุขภาพรสชาติ

ตางๆ  

  50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

 2. เพ่ือสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษและการใชประโยชน

ทุเรียนเทศใหแกเยาวชน 

 3. เพ่ือศึกษากระบวนการท่ี

เหมาะสมในการผลิต

ทุเรียนเทศเขมขนในบรรจุ

ภัณฑและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ทุเรียนเทศผสมผักและผลไม

ไดกระบวนการผลิต

ทุเรียนเทศเขมขนบรรจุขวด

และนำ้ทุเรียนเทศผสมสม

จี๊ดพรอมดื่มบรรจุขวด 2 

ผลิตภัณฑ 

คณะ

อุตสาหกรรม

เกษตร   

ผศ.ดร.เสาวณีย 

ชัยเพชร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ีนบานภาคใตพรอมดื่มจาก

ทุเรียนเทศเขมขนในบรรจุ

ภัณฑและคุณภาพผลิตภัณฑ 

9 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการ “การทำ

บรรจุภัณฑจาก

ผลิตภัณฑกลวย”สูเชิง

พาณิชย   

  20,000 19,500 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑให

ตรงกับความตองการของ

ตลาด 

ออกแบบบรรจุภัณฑใหตรง

กับความตองการของตลาด 

2 ผลิตภัณฑ ผูเขารวม

โครงการอยางนอยรอยละ 

90 

คณะ

บริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร ยุพาภรณ 

อุไรรัตน   

วัตถุดิบในการ

ดำเนินโครงการ 

เม่ือตองการใชใน

ปริมาณมากๆจะ

ไมคอยพอ กับ

ความตองการ 

 

F2A4 

F3A8 

10 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการพัฒนาเครื่อง

ผลิตกลวยแผนสำหรับ

แปรรูปผลิตภัณฑ

กลวย   

  50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือดำเนินโครงการบริการ

วิชาการตามแนวพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือออกแบบและจัดทำ

เครื่องผลิตกลวยแผน 

ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชงานในประเด็น 

ความสะดวกของการใชงาน 

ความเร็วในการผลิต 

คุณภาพของเสนใย และ

ความสะดวกในการ

บำรุงรักษา ระดับคะแนน

เฉลี่ยอยูท่ี 4.80 จากคะแนน

เต็ม 5 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี  

นายจรัญ ธรรมใจ 

การพัฒนา

เครื่องจักร

จำเปนตองมีเวลา

ในการสราง 

ทดสอบ แกไข 

และลองผิดลอง

ถูก ซ่ึงจะตองใช

ระยะเวลา

คอนขางมาก การ

ท่ีระเบียบดาน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พัสดุและการเงิน

กำหนดใหตอง

เคลียรหลักฐาน

การใชจายภายใน  

30 วัน ซ่ึงสั้นกวา

ระยะเวลาท่ี

ดำเนินการจริง ทำ

ใหตองแกปญหา

ดวยการสำรองเงิน

ดำเนินงานไปกอน 

11 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการทำ

ผลิตภัณฑใยกาบ

กลวยสูชุมชน 

  30,000 30,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.   เพ่ือดำเนินงานสนอง

พระราชดำริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

2. เพ่ือทำผลิตภัณฑจากใย

กาบกลวย 

ดำเนินการเรียบรอยแลว มี 

กระบวนการทำผลิตภัณฑ

ตางๆ ดังนี ้ 1.กระบวนการ

เตรียมเสนใย  

2.การสางเสนใยกลวย   

3.การเพ่ิมประจุของเสนใย

กลวย   

4. การยอมใยกาบกลวยดวย

ครามธรรมชาติ    

5.การยอมเตรียมใยกาบ

กลวยเพ่ือทำผลิตภัณฑ   

6.การออกแบบผลิตภัณฑ   

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 ผศ.พรโพยม 

วรเชฐวราวัตร 

1. ปญหาการหา

วัตถุดิบจะตอง

ออกไปหาท่ีชุมชน 

เม่ือหามาไดตอง

ดำเนินการทำเสน

ใยกาบกลวยทันที

เพ่ือใหไดมาซ่ึงเสน

ใยท่ีมีคุณภาพ 

ในทางปฏิบัติ การ

จัดสรรเวลาและ

วัตถุดิบมีความ

ผิดพลาดบอยจึง
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7.ตนแบบผลิตภัณฑ ยังไมไดเสนใยใน

ปริมาณท่ีตองการ 

แนวทางแกไข 

จัดสรรและ

วางแผนงานพรอม

ประสานกับกลุม

ลวงหนา           

2.ชวงดำเนิน

โครงการมีปญหา

การระบาดของ

โรคโควิด 19 ทำ

ใหตองเปลี่ยนแผน

จากการลง

ถายทอดในชุมชน

เปนการทดลอง

คุณภาพงานใน

การทำวิจัยใน

มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง

ผลทดลองท่ีไดจะ

นำไปเผยแพรตอ

ชุมชนตอไปเม่ือ

สถานการณ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปลอดภัย 

12 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการงานอนรุักษ

และใชประโยชนจาก

กลวยพ้ืนเมืองสูการ

เปนนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชน 

  
 

 100,000 100,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1  เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2  เพ่ือออกแบบและสราง

เครื่องห่ันและซอยกลวย และ

เครื่องทอดสุญญากาศ ท่ีใชกับ

ชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ

การเกษตร 

3  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ

ของเครื่องห่ันและซอยกลวย 

และเคร่ืองทอดสุญญากาศ 

4  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสู

ชาวบาน และชุมชน 

เพ่ิมชองกักเก็บความรอน

เพ่ือนำความรอนของไอเสีย

ท่ีเหลือจากการเผาไหม

นำมาเพ่ิมอุณหภูมิใหกับตูนึ่ง

เพ่ือไมใหสูญเสียความรอน

ไปโดยเปลาประโยชน ทำให

ประหยัดเชื้อเพลิง และมี

แนวคิดท่ีจะใหแกสปด

อัตโนมัติ เม่ือขาวสุกพอดี 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ

นึ่งขาว 

ผศ.วรพงค บุญ

ชวยแทน คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

F2A4 

F3A8 

13 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการศึกษาการใช

ประโยชนจากกาบ

กลวย 

  
 

 - -  1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

 2.การประยุกตใชกาบกลวย

เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ

ตนแบบ 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ

ตนแบบ เปน ผลิตภัณฑ

กระเปาจากเชือกกลวย 

จำนวน 1 ผลิตภัณฑ   

2. ถายทอดใหกลุมชาวบาน 

นางฉัตรดาว 

ไชยหลอ  

คณะศิลปศาสตร 

การดำเนิน

โครงการตองเลื่อน

จากแผนการ

ดำเนินงานเดิม

เนื่องจากปญหา

สถานการณโควิด 

19  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 13 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางไรก็ตาม

สุดทายสามารถ

ดำเนินการได

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

 

F2A4 

F3A8 

  รวม 13 โครงการ   650,000 644,081      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 14 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการจัดทำ

ระบบฐานขอมูล

พันธุพืชปา

ชายหาด บริเวณ 

มทร.ศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง 

ผานเว็บแอป

พลิเคชัน 

  20,000 20,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดทำระบบ

ฐานขอมูลพันธุพืชปา

ชายหาด บริเวณ มทร.

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

ผานเว็บแอปพลิเคชัน 

3. เพ่ือความสมบูรณ

ของฐานขอมูลท่ีใชเปน

แหลงสืบคนพันธุพืช 

ในบริเวณ มทร.ศรีวิชัย  

วิทยาเขตตรัง 

1. ไดระบบฐานขอมูลพันธุพืชปา

ชายหาด บริเวณ มทร.ศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง  

ผานเว็บแอปพลิเคชัน 

2. วิจัยสามารถนำขอมูลไป

วิเคราะหเพ่ือใชวิจัยในงานท่ี

เกี่ยวของ 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี  

1.นางสาวศวร

รณรัศม อภัยพงค           

2.นางสาว

ศิรินันทร   นาพอ                

 3.นายภูมินทร 

อินทรแปน 
 

การหา

ผูเชี่ยวชา

ญในการ

วิเคราะห

พันธุพืช

ในพ้ืนท่ี

คอนขาง

หายาก 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการ

จัดทำฐานขอมูล

สมุนไพร

มะขามปอม 

  
 

 10,000 10,000 งบประมาณ

แผนดิน 

จัดทำฐานขอมูล

มะขามปอม 

จัดทำฐานขอมูลมะขามปอม นายพรประเสริฐ  

ทิพยเสวต   คณะ

เทคโนโลยีการ

จัดการ   

 

  รวม 2 โครงการ   30,000 30,000      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 15 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการคัดเลือก

สายพันธุเห็ดเสม็ด

เพ่ือนำไปใชใน

ดานผลิตภัณฑ

อาหาร และ

ผลิตภัณฑเภสัช  

  
 

  30,000 25,380 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2 ถายทอดเทคโนโลยี

ใหกับกลุมแมบานเพ่ือ

ผลิตภัณฑน้ำพริกคั่วแหง

เห็ดเสม็ด 

ถายทอดเทคโนโลยี

ใหกับกลุมแมบานเพ่ือ

ผลิตภัณฑน้ำพริกคั่ว

แหงเห็ดเสม็ด 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง  

 ผศ.ดร.อมรรัตน อังอัจ

ฉะริยะ 

การผลิตน้ำพริกคั่ว

แหงเห็ดเสม็ดสูตร

ปลานั้น ถาเปน

เนื้อปลาท่ีกลุม

แมบานขูดขาย

แลวนำมาทำ

ผลิตภัณฑจะมี

ตนทุนท่ีสูง เพราะ

เนื้อปลาขูดกลุม

แมบานขายใน

ราคา 120 บาท 

อาจจะตองซ้ือปลา

จากแหลงอ่ืนเพ่ือ

ลดตนทุน 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการบริหาร

จัดการศูนย

ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

ภาคใตฝงอันดามัน 

มหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราช

 
 

 500,000 494,988 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือประสานงาน 

ฝกอบรม จัดแสดงผล

เปนศูนยฝกอบรม การ

สงเสริมและสราง

จิตสำนึกใหนักศึกษา

และบุคคลท่ัวไป 

เกี่ยวกับโครงการ

อพ.สธ. ภาคใตฝงอัน

ดามัน 

ดร.วิกิจ   ผินรับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.การติดตอ

ประสานงาน

ระหวางหนวยงาน

ฐานทรัพยากร

ทองถิ่นท่ีเขารวม

สนองพระราชดำริ

คอนขางยาก 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 16 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มงคลศรีวิชัย งาน รวมกับเครือขาย

หนวยงานท่ีเขารวม

สนองพระราชดำร ิใน

พ้ืนท่ีชายฝงอันดามัน 

 3.เพ่ือรวมสราง

จิตสำนึก ใหเขาใจถึง

ความสำคัญและ

ประโยชนของพันธุกรรม

พืช ใหรูจักหวงแหน 

รูจักการนำไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

เนื่องจาก

หนวยงานสวน

ใหญไดรับหนังสือ

ลาชาและพ้ืนท่ีจดั

โครงการไกลจาก

ท่ีต้ังหนวยงาน

เกินไป จึงมี

หนวยงานเขารวม

คอยขางนอย 

2.เนื่องจากจำนวน

งบประมาณท่ีมี

คอนขางจำกัดทำ

ใหศูนย

ประสานงาน

สามารถจัด

กิจกรรมใหได

เฉพาะ

กลุมเปาหมาย

หนวยงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

เทานั้น ซ่ึงในป

ถัดไปคาดวาจะ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เปดใหหนวยงาน

สวนพฤษศาสตร

โรงเรียนในพ้ืนท่ี

ภาคใตฝงอันดามัน

เขารวมดวย 
 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการเขา

รวมจัดนิทรรศการ

ในงานประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

อพ.สธ. 

  
 

 266,000 257,688 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการและ

นิทรรศการการสนอง

พระราชดำริดานการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย 

3. เพ่ือใหเยาวชน 

ไดนิทรรศการ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ  

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จำนวน 

1 ชุด เพ่ือใชในการ

ถายทอดความรู

ทางดานการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสู

สาธารณชนใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด 

ดร.วิกิจ   ผินรับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปญหาเกี่ยวกับ

การเดินทางและ

การขนสงชิ้นงาน

สำหรับ

ประกอบการ

นำเสนอผลงานใน

นิทรรศการ 

เนื่องจากสถานท่ี

จัดงานตั้งอยู

หางไกลจาก

มหาวิทยาลัยเปน

อยางย่ิง ทำใหการ

ขนสงและการนำ

บุคลากร

ผูเกี่ยวของมีความ

ยากลำบากและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประชาชนชาวไทย ได

เขาใจถึงความสำคัญ

และประโยชนของ

ทรัพยากรใหรูจักหวง

แหน รูจักการนำไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

จำนวนจำกัด ทำ

ใหทางคณะ

ดำเนินงาน

จำเปนตองเลือก

ผลงานท่ีมีขนาด

กะทัดรัดสามารถ

ขนถายไดสะดวก

และบุคลากรท่ี

เกี่ยวของกับการ

ดำเนินงาน

โครงการในการ

เขารวมงาน

นิทรรศการ

ดังกลาว และเปน

เหตุใหตองจัดจาง

เหมาออกแบบ

รูปแบบ

นิทรรศการจาก

บริษัทท่ีอยูบริเวณ

ใกลพ้ืนท่ีจัดงาน

มากกวา 

4 มหาวิทยาลัย โครงการจัดทำ   
 

 70,000 70,000 งบประมาณ 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ ไดหนังสือผลการ ดร.วิกิจ ผินรับ ปญหาเกี่ยวกับ



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หนา 19 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

หนังสือเผยแพร

ผลสำเร็จจาก

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ของ มทร.

ศรีวิชัย

(F3A7,F3A8) 

แผนดิน โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือรวบรวมและ

เผยแพรแนวทางปฏิบัติ

และผลสำเร็จท่ีดีของ

การสนองพระราชดำริ

ในโครงการ อพ.สธ. สู

สาธารณะ3.เพ่ือ

สนับสนุนใหหนวยงาน

ไดเผยแพรความรูและ

ประสบการณจากการ

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. สู

สาธารณะ 

ดำเนินงานประจำป

โครงการ อพ.สธ. 

ประจำปงบประมาณ 

2562 และ หนังสือ

ผลงานโครงการ 

อพ.สธ.  เรื่องเสม็ด

ขาวและมะขามปอม

โดยไดแจกจายใหแก

ผูสนใจและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

ประชาสัมพันธการ

ดำเนินงานโครงการ 

อพ.สธ.ของ 

มหาวิทยาลัยตอไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูลเนื้อหา 

เนือ่งจากผูดำเนิน

โครงการไมไดมี

ความจัดเตรียม

ขอมูลสำหรับ

ตีพิมพไวคอนขาง

นอยและขอมูลไม

คอยละเอียด จึง

ตองใชเวลาในการ

รวบรวมขอมูล 

และลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ทำการถายภาพ

สำหรับใสในเลม

หนังสือ ทำใหการ

ดำเนินการตีพิมพ

เลมหนังสือลาชา

กวาระยะเวลาการ

ดำเนินงาน

โครงการท่ีกำหนด

ไว 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการ จัดทำ

แปลงพันธุไมปา

  
 

 50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

ผูเขารวมโครงการมี

ความรู ความเขาใจ ใน

นายพงษพันธ โชติพันธ 

สถาบัน

เนื่องจาก

สถานการณ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

ชายเลนและสราง

จิตสำนึกการ

อนุรักษพันธุไมปา

ชายเลน    
 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเปนแหลงเพาะ

พันธกลาไมโกงกาง  

ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ตรัง 

3. เพ่ือเปนแหลงศึกษา

เรียนรูและสราง

จิตสำนึกการอนุรักษ

พันธไมปาชายเลน  

การดำเนินงานดาน

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ของ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

และยังเกิดจิตสำนึกใน

การอนุรักษทรัพยากร 

และรูถึงประโยชนและ

คุณคาของทรัพยากร

วามีความสำคัญ

อยางไร และสามารถ

นำเอาความรูท่ีไดรับ

ไปถายทอดและบอก

กลาวใหบุคคลอ่ืน

ไดรับทราบ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ปจจุบันเกิดปญหา

ทางดานโรค

ระบาดเชื้อโควิด 

2019 ขึ้นจึงทำให

การจัดโครงการ

สำหรับกิจกรรมท่ี 

2 ในหัวขอสราง

จิตสำนึกการ

อนุรักษพันธุไมปา

ชายเลน ตอง

คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของ

ผูเขารวมโครงการ

และคณะผูจัดทำ

โครงการ จึงตอง

จัดทำโครงการให

ตรงตามมาตรการ

ของความ

ปลอดภัยตามทุก

ขั้นตอน สงผลตอ

ภาระงานใหกับ

คณะผูจัดทำ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โครงการท่ีจะตอง

ดูแลเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษแก

แกนนำยุว

มัคคุเทศกปาชาย

เลน 

  
 

 30,000 30,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.)  

2 เพ่ือใหเยาวชนเกิด

จิตสำนึกรักในคุณคา

ของพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สามารถเผยแพรความรู

เกี่ยวกับความสำคัญของ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ใหแกบุคคลท่ัวไปและ

นักทองเท่ียวได 

3 เพ่ือใหเยาวชนมี

ความสามารถในการ

นำเสนอขอมูลดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติตาม

กรอบการสรางจติสำนึก 

เยาวชนผูเขารับการ

อบรมมีจิตสำนึก 

ตระหนักถึง

ความสำคัญในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปาชายเลน และ 

พันธุกรรมพันธุไมใน

ปาชายเลน พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

และสามารถเผยแพร

ความรูดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

คำศัพทภาษาอังกฤษท่ี

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปาชายเลน 

นางสาวโอษฐสุมา ชุม

พงศ วิทยาลัยการ

โรงแรมและการ

ทองเท่ียว 

มีจำนวนผูเขารับ

การอบรมมากกวา

จำนวน

กลุมเปาหมายท่ี

กำหนดไว โดยใป

งบประมาณ2563 

กำหนดผูเขารวม

โครงการ จำนวน 

40 คนแตมี

นักเรียนเขารวม

อบรมในโครงการ

จำนวน 50 คน ทำ

ใหบางกิจกรรม

อาจจะตองทำ

กิจกรรมกลุมใหญ

เกินไป กลุมละ

ประมาณ 10 คน  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 เพ่ือใหเยาวชนมี

ทักษะการบูรณาการ

ความรูในหลายศาสตร

วิชาเขาดวยกัน 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

สมุนไพรกระตุน

ภูมิคุมกันและตาน

เชื้อโรคในสภาพ

สวนปาธรรมชาติ 

   80,000 80,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.)  

โดยการรวบรวมพันธุ

สมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติใน

การกระตุนภูมิคุมกัน

รางกาย รักษาโรค และ

ตานเชื้อโรค                   

2. เพ่ือสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษและการใช

ประโยชนจากสมุนไพร

ใหแกเยาวชน               

3. เพ่ือศึกษาผลของการ

ปลกูสมุนไพรแบบสวน

ปาธรรมชาติตอการ

เจริญเติบโต การใหผล

1. นักศึกษาและบุคล

กรไดเรียนรูและ

ตระหนักถึงคุณคาของ

สมุนไพร              

2. นักศึกษาไดรู

กระบวนการผลิต

สมุนไพรแบบย่ังยืน   

3. ไดสวนปาสมุนไพร

ท่ีมีพันธุสมุนไพร

มากกวา 20 ชนิด 

จำนวนมากกวา 200 

ตน พรอมจัดทำปาย

บอกชื่อสมุนไพร และ

สรรพคุณรักษาอาการ

ตางๆชั่วคราวเพ่ือ

พัฒนาเปนปายท่ี

คงทนถาวรตอไป      

4. อนาคตอาจจะ

นายชลชาสน  ชวยเมือง 

คณะเกษตรศาสตร 

1. ในการรวบรวม

พืชสมุนไพรกลุม

กระตุนภูมิคุมกัน

และตานเชื้อโรคมี

ปญหาดานการ

สั่งซ้ือโดยผูขาย

พันธุไมไมสามารถ

รวบรวมไดครบ

ตามชนิดและ

จำนวนในเวลาท่ี

กำหนด จึงทำให

สวนสมุนไพรมี

พันธุไมครบ และ

เกิดความลาชา

ตองใชเวลาในการ

จัดหาเพ่ิมเติม

สงผลในการจัด

แปลลงปลูกตามท่ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผลิต  ขยายเปนแหลงเรียนรู

สูชุมชน โดยมีการจัด

อบรมความรูองครวม

ของพืชสมุนไพรให

ชุมชน เชน การปลกู 

การขยายพันธุ การ

ดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยว การแปรรูป

ผลิตภัณฑ การเพ่ิม

มูลคาใหกับสมุนไพร 

5. ในสวนของพ้ืนท่ี

โครงการสวนสมุนไพร

นาจะขยายพ้ืนท่ี และ

เพ่ิมชนิดพันธุและ

จำนวนสมุนไพรให

มากขึ้น 

ไดระบุชนิดพืช

สมุนไพรท่ีตองการ

รวบรวม 2. สภาพ

ดินฟาอากาศเปน

อุปสรรค โดยชวง

ท่ีปลูกเปนชวงฤดู

ฝนทำใหการดูแล

รักษา เชน การให

ปุยแกพืชโดนชะ

ลางไปทำใหพืช

ไมไดรับ

สารอาหารท่ี

เพียงพอและ

เติบโตชา 

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการสราง

จิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืช (กลวย) 

  
 

 50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางจิตสำนึกใน

ชมุชนในพ้ืนท่ีอำเภอ

รัตภูมิไดเขาใจและ

ตระหนักถึงคุณคาใน

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ จากนิทรรศการ

ท่ีจัดแสดง 

ผศ.สาทินี วัฒนกิจ คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชผานวิถีวัฒนธรรม

ชุมชน   

3. เพ่ือนำเทคนิคการสื่อ

ความหมายในการจัด

แสดงนิทรรศการมาใช

ใหผูรับสื่อ เขาใจใน

คุณคาวิถีการอนรุักษ

พันธุกรรมพืช 

4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให

เปนแหลงเรียนรูทาง

วัฒนธรรม ดานวิถี

วัฒนธรรมของคนใน

ชุมชน อยางย่ังยืน 

9 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล 

ศรีวิชัย 

โครงการการ

สงเสริมการแปร

รูปแปงกลวยจาก

กลวยพ้ืนเมือง

ภาคใตเพ่ือใช

ประโยชนใน

ผลิตภัณฑอาหาร

มุงสูความย่ังยืน

  
 

 40,000 40,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารมูลคาเพ่ิมจาก

สตารชดัดแปรจากแปง

แปรรูปผลิตภัณฑ

มูลคาเพ่ิมท่ีเหมาะสม

คือการทำเครื่องดื่ม

แปงกลวยผงชงดืม่ ท้ัง

จากแปงกลวยดิบ และ

จากแปงกลวยดัดแปร 

ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน 

 คณะศิลปศาสตร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ของชุมชน  กลวยพ้ืนเมืองภาคใต 

3 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ

ท่ีเหมาะสมตอการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑอาหาร

มูลคาเพ่ิมจากสตารชดัด

แปรจากแปงกลวย

พ้ืนเมืองภาคใต 

  รวม 9 โครงการ   1,116,000 1,098,056      

 


