
  

 รายงานผลการดาํเนนิงาน  

 โครงการยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ้  

 ประจาํปีงบประมาณ 2565  

โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ:
การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�า
เศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well-

Being @Chumphon (กลุม่การประมงและทรพัยากรทาง
ทะเล) ประจาํปี 2565

หนว่ยงาน

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร
ผูร้บัผดิชอบโครงการ

อาจารย ์ดร. พรพมิล  พมิลรัตน์



ตอนที� 1 : ชื�อโครงการ
โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อผลติอาหาร
ปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุม่การประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจําปี 2565

ตอนที� 2 : ผูรั้บผดิชอบโครงการ

 รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

อาจารย ์ดร. พรพมิล  พมิลรัตน์
ผูร้บัผดิชอบ

หลกั

ตอนที� 3 : หน่วยงานที�รับผดิชอบ

 รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร
หนว่ยงาน

หลกั

ตอนที� 4 : หลกัการแหละเหตผุล

มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร เป็นหน่วยงานหนึ�งที�มคีวามเป็นเลศิทางดา้นการเกษตรในพื�นที�ภาคใตต้อนบนและความมคีวามเชี�ยวชาญใน
ศาสตรห์ลายแขนงที�มงีานวจัิยเพื�อสรา้งองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ สภาพแวดลอ้ม ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น และบรบิทของภาคใตต้อนบนอยา่งมากมายแลว้พรอ้มชว่ยแกไ้ขปัญหา
ตา่ง ๆ ที�ประสบอยู ่เพื�อผลติสนิคา้เกษตรที�มมีลูคา่เศรษฐกจิและคณุภาพสงูออกมา ดงันั�น โครงการนี�เห็นควรยกระดบัศนูยค์วามเป็นเลศิ
ดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูใหด้ยี ิ�งขึ�น เพื�อใชดํ้าเนนิกจิกรรมตั�งแตเ่ริ�มจัดทําแผนพัฒนาอาชพีใน
แตล่ะตําบล เพื�อนําขอ้มลูที�ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในพัฒนาศกัยภาพประชาชนและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี โดยสง่เสรมิให ้
ประชาชนกลุม่เป้าหมายใชฐ้านทรัพยากรที�มอียูใ่นทอ้งถิ�นมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มที�ในการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชนดิตา่งๆ เชน่ ปลา
นวลจันทรท์ะเล, กุง้ขาวแวนนาไม ปมูา้ ปทูะเล และหมกึ และสาหรา่ยขนาดเล็ก/ขนาดใหญ ่ตลอดจนนําองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมแลว้นํา
เทคโนโลยตีา่งๆ เชน่ การใชร้ะบบ recirculating aquaculture system (RAS) และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) 
ในการผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�เป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม สว่นกลางทางเป็นการพัฒนาสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าให ้
เป็นผลติภณัฑท์ี�มคีณุคา่และมลูคา่สงู เพื�อเป็นสนิคา้ OTOP ในบรรจภุณัฑท์ี�ดทีี�ชว่ยรักษาคณุภาพ สรา้งความน่าสนใจและดงึดดูผูบ้รโิภค 
และอํานวยความสะดวกในการจัดวางขนสง่และจัดแสดง ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ตลาดสนิคา้ออนไลน ์และตลาดใตเ้คี�ยมที�อยูต่ดิกบั
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร ซึ�งจัดอยูใ่นชว่งปลายทางไปยงัผูบ้รโิภค สง่ผลใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถพึ�งพาตนเองทางดา้นอาหาร มหีลกั
ประกนัมั�นคงดา้นอาชพีและมรีายไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 3 สง่ผลใหม้คีณุภาพชวีติที�ด ีรวมทั�งมสีว่นผลกัดนัใหม้เีกษตรรุน่ใหมเ่ขา้สูภ่าคเกษตร
อยา่งตอ่เนื�อง โดยใหค้วามสําคญักบัการอนุรักษ์ฟื�นฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเพื�อสนับสนุนฐานการผลติการเกษตรที�เข็มแข็ง
และยั�งยนื การจัดระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื�นที� อกีทั�งยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรับการพัฒนาเป็นพื�นที�เศรษฐกจิ
ใหมด่า้นการทอ่งเที�ยวของภาคใตต้อนบนอกีทางหนึ�ง 

ตอนที� 5 : วตัถปุระสงค์

วตัปุระสงค์

เพื�อผลติบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสรา้งเกษตรกรรุน่ใหมด่า้นการประมงเขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนื�อง

เพื�อจัดทําแผนการพัฒนาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใตต้อนบนเพื�อประสทิธภิาพในการพัฒนาอยา่งยั�งยนื

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กและขนาดใหญม่ลูคา่สงูรองรับอาหารสขุภาพและอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น

เพื�ออบรมถา่ยทอดการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบอนิทรยี์



เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการใชเ้ทคโนโลย ีrecirculating aquaculture system (RAS) และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart
Agriculture) ในผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการผลติสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�ไดจ้ากการปรับปรงุพันธกุรรมเพื�อสนับสนุนการ
เพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี์

เพื�อบรกิารวชิาการการใชเ้ทคนคิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลติพันธุส์าหรา่ยและสมนุไพรที�มคีณุภาพสงู

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าที�มคีณุคา่และมลูคา่สงู

เพื�อจัดหาชอ่งทางกระจายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค

ตอนที� 6 : สรปุผลการดําเนนิการ

ผลการดําเนนิโครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อ
ผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุม่การประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจําปี 2565 สามารถผลติ
บคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสรา้งเกษตรกรรุน่ใหมด่า้นการประมงเขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนื�อง มกีารจัดทํา
แผนการพัฒนาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใตต้อนบนเพื�อประสทิธภิาพในการพัฒนาอยา่งยั�งยนื โดยมกีารพัฒนาและบรกิาร
วชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กมลูคา่สงูเพื�อใชเ้ป็นอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น

 นอกจากนี�ยงัมกีารอบรมถา่ยทอดการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่อยา่ง ปมูา้โดยใชน้วตักรรมการหกัจับปิ�งอยา่งตอ่เนื�อง รว่ม
กบัการพัฒนานวตักรรมในการผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม สนับสนุนการ
เพาะเลี�ยงสาหรา่ยพวงองุน่แบบอนิทรยีท์ี�มคีณุภาพสงู มกีารพัฒนาการใชส้ารสกดัจากสมนุไพรอยา่ง เสม็ดขาวมาเพิ�มมลูคา่และ
พัฒนาการใชป้ระโยชนใ์นสตัวนํ์�าชายฝั�งเพื�อจัดหาชอ่งทางกระจายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค และมกีารอบรมการคํานวณตน้ทนุในการผลติกุง้
ขาวในระบบปิดเพื�อการทํางานอยา่งบรูณาการ

ตอนที� 7 : ความสําเร็จตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ

เพื�อผลติบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสรา้งเกษตรกรรุน่ใหมด่า้นการประมงเขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่
เนื�อง

 

สามารถผลติบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสรา้งเกษตรกรรุน่ใหมด่า้นการประมงเขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนื�อง

เพื�อจดัทาํแผนการพฒันาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใตต้อนบนเพื�อประสทิธภิาพในการพฒันาอยา่งย ั�งยนื  

สามารถจัดทําแผนการพัฒนาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใตต้อนบนเพื�อประสทิธภิาพในการพัฒนาอยา่งยั�งยนื

เพื�อพฒันาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กและขนาดใหญม่ลูคา่สงูรองรบัอาหารสขุภาพและอาหารสตัวนํ์�า
วยัออ่น

 

สามารถพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กมลูคา่สงูรองรับอาหารสขุภาพและอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น

เพื�ออบรมถา่ยทอดการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบอนิทรยี ์  

มกีารอบรมถา่ยทอดการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบอนิทรยี์

เพื�อพฒันาและบรกิารวชิาการใชเ้ทคโนโลย ีrecirculating aquaculture system (RAS) และนวตักรรมการเกษตร
อจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ในผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�ง
แวดลอ้ม

 

มกีารพัฒนาและบรกิารวชิาการใชเ้ทคโนโลย ีrecirculating aquaculture system (RAS) และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart
Agriculture) ในผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม

เพื�อพฒันาและบรกิารวชิาการผลติสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�ไดจ้ากการปรบัปรงุพนัธกุรรมเพื�อ
สนบัสนนุการเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี ์

 

สามารถพัฒนาและบรกิารวชิาการผลติสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�ไดจ้ากการปรับปรงุพันธกุรรมเพื�อสนับสนุนการ
เพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี์

เพื�อบรกิารวชิาการการใชเ้ทคนคิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลติพนัธุส์าหรา่ยและสมนุไพรที�ม ี
คณุภาพสงู

 

สามารถบรกิารวชิาการการใชเ้ทคนคิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลติพันธุส์าหรา่ยและสมนุไพรที�มคีณุภาพสงู



เพื�อพฒันาและบรกิารวชิาการการผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าที�มคีณุคา่และมลูคา่สงู  

มกีารพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าที�มคีณุคา่และมลูคา่สงู

เพื�อจดัหาชอ่งทางกระจายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค  

มกีารจัดหาชอ่งทางกระจายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค

ตอนที� 8 : รายงานผลความสําเร็จตามเป้าหมายตวัชี�วดั

ผลผลติ : โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย
แพลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being
@Chumphon (กลุม่การประมงและทรพัยากรทางทะเล)

 

ตวัชี�วดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย ผลลพัธ์ ความสาํเร็จ
จํานวนผูรั้บบรกิาร
 เอกสารประกอบตวัชี�วดั
รายชื�อผูเ้ขา้รับบรกิาร.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzI5)

เชงิปรมิาณ คน 50 50 100

รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มอบรม
 เอกสารประกอบตวัชี�วดั
โครงการ อ พร.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzMw)

เชงิคณุภาพ รอ้ยละ 80 80 100

งบประมาณโครงการบรกิารวชิาการจากภายนอกที�นํามาบรูณาการ
รว่ม
 เอกสารประกอบตวัชี�วดั
แบบเสนอ ย.002-ตําบลละแม-2565-08-04.pdf (openFile.aspx?
id=NTMwMzQw)

เชงิปรมิาณ บาท 100000 100000 100

จํานวนสื�อการเรยีนรูป้ระกอบการอบรม
 เอกสารประกอบตวัชี�วดั
S__2703364.jpg (openFile.aspx?id=NTMwMzM4)

เชงิปรมิาณ ชิ�น 1 1 100

รวม    100.00

รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนนิโครงการตามตวัชี�วดัมคีา่เทา่กบั 100.00

ตอนที� 9 : รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการ ผลการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการ

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTMwMzI5
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTMwMzMw
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTMwMzQw
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ผลผลติ : โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�า
เศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุม่การประมงและทรพัยากรทางทะเล)

กจิกรรม : กจิกรรมที� 7 การพฒันาและบรกิารวชิาการ: การพฒันาบรรจภุณัฑท์ี�คาํนงึถงึตน้ทนุและผลตอบแทนที�มคีวาม
เหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละการจาํหนา่ยในชอ่งทางการตลาด: การถา่ยทอดความรูด้า้นการเลี�ยง การวเิคราะหต์น้ทนุ และ
ผลตอบแทนจากการเลี�ยงกุง้ขาวแวนนาไมดว้ยระบบการป ูPE ใหก้บันกัศกึษาสาขาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�ง
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร (ดร.ขนษิฐา พฒันสงิห)์
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 6 การพฒันาและบรกิารวชิาการ: การผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพร และสตัวนํ์�าดว้ยเทคโนโลยี
พื�นบา้นหรอืเทคโนโลยชี ั�นสงูเพื�อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี�มคีณุคา่และมลูคา่สงู: การอนรุกัษแ์ละการใชส้ารสกดัจากสมนุไพรใน
ทอ้งถิ�นเพื�อใชป้ระโยชนท์างการเกษตรแบบบรูณาการ
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 5 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การผลติสาหรา่ย สมนุไพร และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�ไดจ้า
การปรบัปรงุพนัธกุรรมเพื�อสนบัสนนุการเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี:์ เปรยีบเทยีบสารฟินอลกิรวมในสาหรา่ยพวงองุน่ที�เล ี�ยงดว้ย
ปุ๋ ยนํ�าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยเคม ีเพื�อการย ั�งย ั�งเชื�อที�ทาํใหเ้กดิโรคในสตัวนํ์�าสนบัสนนุการเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี ์(อาจารยน์า
ตาล ีอาร ์ใจเย็น และดร.ชรนิทร ศรวีฑิรูย)์
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 4 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การใชเ้ทคโนโลย ีrecirculation aquaculture (RAS) zero
waste และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ในการผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สู่
ประมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม: การใชป้ระโยชนจ์ากของเหลอืทิ�งเพื�อการเลี�ยงแพลงกต์อน
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 3 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบอนิทรยีแ์ละ
การอนรุกัษท์รพัยากรสตัวท์ะเล: การสง่เสรมิการอนรุกัษป์มูา้ดว้ยเทคโนโลยกีารเพาะฟกัจบัปิ�งไขป่มูา้เพื�อปลอ่ยคนืสู่
ธรรมชาติ
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 2 การพฒันาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กและขนาดใหญม่ลูคา่สงูรองรบัอาหาร
สขุภาพและอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น: แนวทางพฒันาการผลติอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่นในระบบปิดเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลง
สภาพอากาศ
-
กจิกรรม : กจิกรรมที� 1 การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูเพื�อจดัทาํแผนการพฒันาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใต ้ตอน
บน และ

 พฒันาหลกัสตูรอบรมระยะส ั�นที�มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรว่มกบัการบรกิารวชิาการอยา่งย ั�งยนื
-

ตอนที� 10 : ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ

ชว่งเวลาตามแผน ชว่งเวลาดําเนนิงานตามจรงิ

 01/10/2564  - 30/09/2565 01/10/2564  - 30/09/2565

ตอนที� 11 : ภาพประกอบการทําโครงการ  









ตอนที� 12 : เอกสารอา้งองิอื�นๆ (เชน่ รายชื�อผูเ้ขา้รว่ม, รายงานผลฉบบัสมบรูณ,์ เอกสารตั�งเบกิ เป็นตน้)

 รายการเอกสารประกอบ

รายชื�อผูเ้ขา้รับบรกิาร.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzI5)

โครงการ อ พร.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzMw)

รายงานผลการดําเนนิการ-กจิกรรม2 อาจารยพ์รพมิล-2565.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzMy)

ผลการดําเนนิกจิกรรมธนาคารปมูา้-บรกิารวชิาการอ.ยทุธนา.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzMz)

ผลการทดลองสง่งาน-บรกิารวชิาการอ.พร.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzM0)

กจิกรรมที� 5 อาจารยน์าตาล.ีpdf (openFile.aspx?id=NTMwMzM1)

เลม่รายงานฉบบัสมบรูณ ์อ พัชรนิทร ์บรกิารว.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzM2)

รายงานผลโครงการรหสั 17920 Well- Being @Chumphon กจิกรรมที� 7_.pdf (openFile.aspx?id=NTMwMzM5)

ตอนที� 13 : ผูล้งนามความรับรองผล
 

 

(อาจารย ์ดร.พรพมิล พมิลรัตน ์)
 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 

 

 

 

(อาจารย ์ดร.วรีภรณ ์โตครี ี)
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน (เพิ�มเตมิ) 

 

 

 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ลดรงค ์ทองสง )
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน (เพิ�มเตมิ) 

 
 

 

(อาจารย ์ดร.พรพมิล พมิลรัตน ์)
 ผูเ้สนอโครงการ 

 

 

 

(น.ส.ตรชีฎา สวุรรณโน )
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 

 

 

 

(อาจารย ์ดร.บญุศลิป์ จติตะประพันธ ์)
 ผูอ้นุมตัริะดบัหน่วยงาน 

 
 

 

(น.ส.เยาวลกัษณ ์อภวิฒันเสว ี)
 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 

 

 

 

(อาจารย ์ดร.ฉันทวรรณ เอง้ฉว้น )
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน (เพิ�มเตมิ) 
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