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1. ช่ือโครงการ  ชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรูสูชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปที่ 1  ประกอบดวย 12 โครงการยอย ดังน้ี 

1.1  โครงการการพัฒนาชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย คณะวิทยาศาสตร 
1.2  โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสรางศักยภาพคนในชุมชน 

ตะแพน โดย คณะวิทยาศาสตร 
1.3  โครงการพัฒนายกระดับคณุภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองดานการเกษตร

ของชุมชนตําบลลานขอยและ ชุมชนหมูที่ 3 ตาํบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน 

1.4  โครงการพัฒนายกระดับคณุภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ชุมชนตําบลลานขอยและ ชุมชนหมูที่ 3 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  โดยสํานักคอมพิวเตอร 

1,5  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษนอย Trainer” โรงเรียนรอบร้ัว
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปที่ 2 โดย สํานักหอสมุด 

1.6  โครงการ ถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงชุมชนเครือขายขยายผลสูชุมชน
บานพราว ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณา
การ 

1.7  โครงการสรางฝายชะลอน้ําไหล คืนสมดุลธรรมชาติสูชุมชนอยางย่ังยืน : ขยายเครือขาย 
โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

1.8  โครงการ การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑกลวยอบกรอบสําหรับ
ชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ปาบอน  ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.
ปาพะยอม จ.พัทลุง  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

1.9  โครงการการทําเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน โดย สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

1.10  โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดย สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

1.11  โครงการทักษิณถ่ินยุติธรรม นํายุติธรรมสูชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย) โดย คณะ
นิติศาสตร 

1.12  โครงการการสรางความเขมแข็งใหกับผูสูงอายุในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดย 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

2. สวนงาน/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูประสานงาน   

1. ประธานคณะทํางานชุดโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ) 

2.  รองประธานคณะทํางานชุดโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ) 

3. ภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทรศัพท 074-673230  

ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
“โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ   
3.1 ประเภทโครงการ (ทําเคร่ืองหมาย  ใน [   ] ไดเพียงขอเดียวเทานั้น) 

[    ]  โครงการเพื่อสรางภาพลักษณใหกับมหาวิทยาลัย   
[    ]  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
[]  โครงการเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี   

3.2 ลักษณะโครงการ  (ทําเคร่ืองหมาย  ใน [   ] ไดเพียงขอเดียวเทานั้น) 
[ ]  โครงการใหม 
[     ]  โครงการตอเนื่อง ปท่ี ……….. 

 (โปรดแนบสรุปผลการดาํเนินงานและผลสําเร็จที่ผานมาประกอบดวย) 
3.3 ลักษณะการดําเนินงานโดย  (ทาํเครื่องหมาย  ใน [  ] ไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  การวิเคราะห ทดสอบ หรือการตรวจซอม 
[   ]  การใหบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ 
[   ]  การจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
[   ]  การใหบรกิารจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
[   ]  การสํารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการวาจาง 
[   ]  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
[   ]  การวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ หรือผลิต 
[   ]  การใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
[   ]  การใหบรกิารขอมูล สารสนเทศ 
[   ]  การประชุมเชิงวิชาการ  
[   ]  การจัดนิทรรศการ  
[   ]  การเปนวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 
[]  การจัดโครงการเชิงพัฒนาท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดย

เนนชุมชนรอบร้ัวมหาวิทยาลัย และชุมชนเครือขาย ประกอบดวย   
1.  ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.ปาพะยอม ( ในปแรก เนน หมูที่ 3 และ หมูท่ี 8) 
2.  ชุมชนบานเกาะเตา ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม 
3.  ชุมชนลานขอย ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
4.  ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน 
5.  ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด  
6.  ชุมชนดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน  
7.  ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ปาบอน  
8. ชุมชนบานตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 
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4. ความสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวของ (ทาํเครื่องหมาย  ใน [  ] ไดมากกวา 1 ขอ) 
4.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567  

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑติคุณภาพระดบัสากล และความเปนเลิศในการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติ 

[  ]  ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพ้ืนที่ 
ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

[]  ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใชชี้นําการพัฒนา
ใหกับสังคม และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

[]  ยุทธศาสตรที่ 4 : การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศให
แขงขันไดและเติบโตอยางตอเนื่อง  

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความเปนเลิศดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิญญาและการจัดการสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน  

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สู
มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมที่เขมแข็งมีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได 

 
4.2 ความสอดคลองกับยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ หรือจุดเนนของสวนงาน/หนวยงาน 
 

ยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ หรือจุดเนน รายละเอียด (พอสังเขป) 
ยุทธศาสตรที่  2 : การจัดการศึกษาตอเน่ืองเพื่อการ
พัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นท่ี 
ประเทศ และการก าวสู ป ระชาคมอาเซียน  และ
ประชาคมโลก 

เปนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ี เกี่ยวของ เพื่อใหนิสิตมี
ประสบการณเชิงปฏิบัติในชุมชน โดยไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมรวมกับชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางสรรคผลงานการวิจัยและ
พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใชชี้นําการพัฒนาใหกับ
สังคม และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

เปนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย/งานสรางสรรค มีการนํางานวิจัยที่เก่ียวของสูการ
การใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคม
แหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต
ตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโตอยาง
ตอเนื่อง  

เปนโครงการบริการวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนในพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง โดยเนน
ชุมชนรอบร้ัวมหาวิทยาลัย และชุมชนเครือขาย ซึ่งเปน
ชุมชนเดิมและชุมชนใหมใหเปนชุมชนเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปน
ตนแบบในการขยายผลสูชุมชนอ่ืน ๆ ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาวะ ภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของแต
ละชุมชน 
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4.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ/กลุมจังหวัด/จังหวัด/ทองถ่ิน (อปท. อบจ. เทศบาล อบต.) 
 

ยุทธศาสตร รายละเอียด (พอสังเขป) 
ยุทธศาสตรชาติ  
1.ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน การเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีสุข
ภาวะที่ดี  โดยการนําองคความรูดานเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลคาผลผลิต สนับสนุนการสรางรายได
ในครัวเรือนใหเพียงพอกับการดํารงชีวิต  
 

2.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม  
   

สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเขมแข็งของชุมชน   
- สงเสริมใหชุมชนสรางความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 

ยุทธศาสตรจังหวัดพัทลุง  
ยุทธศาสตรที่  1 การเพิ่ม ขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

- สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
- การลดตนทุน สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรดวยการ
ทําเกษตรอินทรียบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนา ฟนฟูสภาพดินและการใชประโยชนในที่ดินให
เหมาะสมกับการเกษตร  
- สงเสริมการผลิตและใชพลังงานทางเลือกโดยการใชวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรและครัวเรือน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  

- สงเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ปาใหกับชุมชนโดยการปลูกไมปา
แบบผสมผสานในสวนยางพาราและสวนผลไม 
- สงเสริมการบริหารจัดการน้ําของชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับบริบทของชุมชนโดยการสรางฝายชะลอน้ํา
ไหล 
- สงเสริมการทําเกษตรท่ีสอดคลองกับธรรมชาติดวยการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ 

- สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความ สามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน และพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 
ควบคูกับการสืบสาน อนุรกัษ วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
- สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชนและ
ภาคีพัฒนา ในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
- เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 
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4.4 สอดคลองตามบริบทของโครงการ 
 

ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
[]  การสรางชื่อเสยีงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย เปนการถายทอดองคความรูจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน 

ทําใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของชุมชนในทองถ่ิน และ
เกิดภาพลักษณท่ีดี ดานการนําความรูทางวิชาการที่
ชุมชนสามารถนําไปใชไดจริง รวมถึงนิสิตไดมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน อันเปนการสราง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเปน
ดังปณิธาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนมหาวิทยาลัยรับใช
สังคม 

[]  การสงเสริม สืบสานโครงการพระราชดําริ 
 

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ 
- การจัดการเกษตรแบบยั่งยืน ท่ียึดหลักการทําเกษตร
ระบบอินทรียแบบผสมผสานควบคูไปกับการใชที่ดินให
เกิดประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบน
พ้ืนฐานหลักป รัชญ าเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนว
พระราชดําริ 

[]  การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน/
ผูรบับริการ 

- เป นการส ง เส ริม ให เกษตรกรใช หลั ก ในการทํ า
การเกษตรที่สอดคลองกับธรรมชาติ กอใหเกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศ สงผลใหสามารถทําการเกษตรได
อยางย่ังยืน ซึ่งเก้ือหนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และ
เกิดการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
- การสรางความรวมมือของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา
กลุมในระบบเกษตรอินทรยีวิถีพอเพียง เพ่ือพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร เพ่ิมรายได ลดตนทุนการผลิต มี
การบริหารจัดการไดดวยชุมชนเอง 
- การทําแผนพัฒนาชุมชน 

[ ]  การมีสวนรวมของชุมชน/การสรางเครือขาย
ความรวมมือ 

ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โดยเนนชุมชนรอบร้ัว
มหาวิทยาลัย และชุมชนเครือขาย ประกอบดวย   
1.  ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.ปาพะยอม  
2.  ชุมชนบานเกาะเตา ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม 
3.  ชุมชนลานขอย ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
4.  ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน 
5.  ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด  
6.  ชุมชนดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน  
7.  ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ปาบอน  
8. ชุมชนบานตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 
เครือขายความรวมมือ 
1.สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง 
2. สํานักงานพัฒนาชุมชน 
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ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
3. สํานักงานอําเภอศรีบรรพต 
4. อบต.ตะแพน 
5. เทศบาลตําบลลานขอย 
6. เทศบาลตําบลบานพราว 
 

[ ]  มีองคความรูผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเปน
ฐานและมีความพรอมดานครุภัณฑ (ถามี) 

มีองคความรูเปนฐาน ดังนี้  
1. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบลดตนทุน 
2. การสรางพลังงานทางเลือกจากเศษเหลือทิ้ง 
3. การทําปุยอินทรยีชีวภาพ 
4. การทําเกษตรระบบอินทรียแบบผสมผสาน 
5. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สอดสอดคลองกับ
บริบทของชุมชน 
8. การผลิตและการจัดเก็บเมล็ดพันธุ 
9. การผลิตเชื้อชีวินทรียในการปองกันโรคและแมลงใน
สวนไมผลและนาขาว 
10. การเพาะเห็ดและการจัดการฟารมเห็ดอยางเปน
ระบบ 
11. การผลิตผักไฮโดรโปนิกสและในภาชนะทางเลือก 
12. การพัฒนาอาหารสัตวสําหรับโคพ้ืนเมือง 
13. การสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองและไกไข 
14. การจัดการของเสียเพ่ือเพ่ิมมูลคาในครัวเรือน 
15. เทคโนโลยีอาหารเพ่ือสุขภาพ 
16. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
17. การควบคุมคณุภาพอาหาร 
18. การแปรรปูอาหาร 
มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  ดังน้ี 
1.การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยจากสถาน
ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในเขตเทศบาลตาํบล
ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
 2.โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน พื้นที่ดําเนินการชุมชน
ตะแพน อ.ศรีบรรพต   
1. การเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และคุณคา

ทางโภชนาการของขาวไรซเบอรร่ีที่มีการใชปุยอินทรีย
ภายใตระยะปลูก 2 ระยะ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

2. การคัดเลือกจุลินทรียทองถ่ินเปนหัวเชื้อในการผลิต
ปุยอินทรียชีวภาพ 
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ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
3. การตรวจสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงและยากําจัด

วัชพืชในขาว น้ําและดินกลุมทํานาอินทรียตะโหมด 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

4. ผลของแหนแดง Azolla pinnata ตอการ
เจริญเตบิโตของขาวสังขหยด 

5. การจัดการของเสียอินทรียในครัวเรือน ดวยระบบบอ
หมักกาซชีวภาพ พื้นที่ดําเนินการ : ตําบลกรุงชิง 
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. การเพ่ิมผลผลิตและความสัมพันธทางดานพลังงาน 
ขาเขากับยีสตเห็ดและการวิเคราะหเศรษฐศาสตรของ
โรงเรือนระบบทําความเย็นแบบระเหยและหมอก
ควบคู 

7. ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ 
คุณภาพของคะนา (Brassica alboglabra) ที่ผลิต
ดวยวิธีการไฮโดรโปนิกส  

8. ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไกพื้นเมืองพันธุคอ
ลอนพัทลุง.   

9. การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ซากของไกคอลอนและไกพื้นเมืองที่เลี้ยงแบบเขมขน
ตามวิธีการแบบพื้นบาน 

10. การศกึษาสภาพการเลี้ยงไกคอลอนของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง 

11. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกคอลอนในระบบ
การเลี้ยงของเกษตรกร 

12. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมกระเจ๊ียบ เพ่ือลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเน้ือไกและไขไก  ป 2547   

13. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสมุนไพร เพ่ือ
กําจัดกลิ่นในฟารมเลี้ยงไก  ป 2547 

14. การศกึษาเบื้องตนการฟกไขไกดําภูพานโดยแมไก
และตูฟกไขในเกษตรกรรายยอย  Preliminary 
Study of Chickens Hatched of Black Chicken 
Phupan by Hen of by Electrical Incubator in 
Small Farms 

15. ปญหาการฟกไขไมออกของเปดเทศโดยการใชตูฟก 
ไฟฟา  Eggs Hatchability Problems in 
Muscovy Duck by Electrical Incubation  

16. คุณคาทางโภชนาการและสมบัติการตาน 
ออกซิเดชันของเนื้อลูกตาลสุกและการใชประโยชน
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ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
ในผลิตภัณฑขนมลา 

17. การพัฒนาผลิตภัณฑซีเรียลบารเสรมิใยอาหารจาก 
รําขาวสังขหยด 

18. อนุสิทธิบัติ ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มผงสาํเร็จรูปจาก 
ขาวสังขหยดเพาะงอกที่เสริมใยอาหารและสารชวย
ระบายและกรรมวิธีการผลิต (หมายเลขคําขอ 
1603000702) 
ฯลฯ 

- ความพรอมดานครุภัณฑ  
ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร 
  1. เคร่ืองมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร  
  2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  
ครุภัณฑประจําสาขาวิชาพืชศาสตร 
     1)  ชุดอุปกรณทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ 
     2)  ชุดทดสอบความแนนเนื้อ 
     3)  เคร่ืองวัดแรงดึงของน้ําในดิน 
     4)  ชุดขยายพันธุพืช 
ครุภัณฑประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร 
     1)  เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพไข 
     2)  เคร่ืองมือในการตัดแตงซาก 
     3)  อุปกรณผสมอาหารสัตว 
     4)  เคร่ืองสับหญา 
     5)  ถังหมัก 
     6)  อุปกรณฝกอบรมใน/นอกสถานที่ 
ครุภัณฑประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 
     1)  ตูเขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ 
     2)  หมอนึ่งไฟฟา 
     3)  ตูอบแหงลมรอน 
     4)  ตูบมเพาะเช้ือ 
     5)  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 
     6)  เคร่ืองชั่ง  2 ตําแหนง 
     7)  เคร่ืองฆาเชื้อแบบไฟฟา 
     8)  เคร่ืองอบแหงลูกชิ้น 
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5. ระบุองคความรู และการบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (สามารถระบุไดมากกวา 1 ขอ)  
 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 
องคความรูท่ีคาดวาจะไดรบัจากโครงการบริการ
วิชาการ 

 

[]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ
วิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ เชน  
1. รายวิชา 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
2. รายวิชา 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน  
3. รายวิชา 0201361 คุณภาพน้ําและการจัดการ 
4. รายวิชา 0201421 การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
5. รายวิชา 0402381 เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร 
6. รายวิชา 0403271 ระบบเกษตรเบ้ืองตน 
7. รายวิชา 0403472 เกษตรอินทรียสําหรับการผลิตพืช 
สาขาวิชาพืชศาสตร 
1. วิชาระบบเกษตรเบ้ืองตน 
2. วิชาการผลิตและอารักขาพืชเบ้ืองตน 
3. วิชาโรคพืชวิทยาเบ้ืองตน 
4. รายวิชาการอารักขาพืชเบื้องตน 
5. วิชาวนเกษตร 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 
1. วิชาระบบการผลิตสัตวเบ้ืองตน 
2. วิชาสารสนเทศดานการเกษตร 
3. วิชาภูมิปญญาทองถ่ินดานการผลิตสัตว 
4. วิชาเทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว 
5. วิชาการผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก 
6. วิชานมและผลิตภัณฑนม 
7. วิชาการจัดการสัตวปก 
8. วิชาหลักโภชนศาสตรสัตว 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
1. วิชาการแปรรูปอาหาร 1 
2. วิชาอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องตน 
3. วิชาการควบคุมและการประกันคณุภาพอาหาร 
4. วิชาหลักโภชนศาสตร 

 

หลักสูตร วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอยาง
ยั่งยืน 
1. วิชาภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากร

การเกษตร 
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พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 
 

หลักสูตร วท.บ. เคมี 
1. วิชาเคมีเชิงฟสิกส 1 
2. วิชาอุณหพลศาสตร 
3. ปญหาพิเศษทางเคมี 
รายวิชา 
1.อุณหพลศาสตร 
2.เคมีพื้นผิว 
3.เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 
4.หลักการนําของเสียไปใชประโยชน 
5.โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  
6.หัวขอพิเศษ ทางดานวิทยาศาสตร  
7.ปฏิบัติการฟสิกส 
- หลักสูตรนิติศษสตรบัณฑิต 
ฯลฯ 
 

[]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการวิจัย/งานสรางสรรค  

1. เรื่องการคัดเลือกจุลินทรียทองถ่ินเปนหัวเชื้อในการ

ผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ  

2. เรื่องผลของระยะปลูกและคุณภาพของปุยอินทรียตอ

การเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวไรซ

เบอรร่ี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

3. เรื่องผลของสารสกัดหยาบจากใบสะเดาเทียมตอการ

ตายของหอยเชอรี่ 

4. การจัดการของเสียของเสียอินทรียในครวัเรือน ดวย

ระบบบอหมักกาซชีวภาพ  พื้นที่ดําเนินการ : ตําบล

กรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. การจัดการของเสียอินทรียในครัวเรือนดวยระบบ

หมักแบบไรอากาศ และการประยุกตใชน้ําทิ้งจาก

ระบบผลิตกาชชีวภาพในการปลูกพืชแบบไมใชดิน 

6. การพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกลําพัน 
(Clarias  nieuhofii)  เพื่อ เลี้ยงเปนสายพันธุปลา
สวยงาม 

7. การศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias 
macrocephalus X Clarias gariepinus) เพื่อเลี้ยง
เปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑปลาดุกรา 

8. งานวิจัยเร่ือง “สถานะทางกฎหมายกับการคุมครอง
สทิธิของชุมชน” 
ฯลฯ 
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พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 
[]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. วิถีการใชโคกระบือด้ังเดิมสูเกษตรกรไทย 

 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ  
6.1 คณะทํางาน  

1) คณะวิทยาศาสตร 
2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
4) คณะศึกษาศาสตร 
5) คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร 
7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
8) คณะนิติศาสตร 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร 
10) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ 
11) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
12) สํานักคอมพิวเตอร 
13) สํานักหอสมุด 
14) สถาบันวิจัยและการพัฒนา 
15) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

6.2 หนวยงานรวมภายนอก : 
1) กํานันและผูใหญบานตําบลบานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
2) กํานันและผูใหญบานตําบลโคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
3) กํานันและผูใหญบานตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
4) สภาลานวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
5) กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
6) เทศบาลตําบลดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
7) กลุมสหกรณแมบานภักดีรวมใจ ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
8) เทศบาลตําบลบานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 

 9) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 
 10) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงสง 
 11) สํานักงานปศสุัตวจังหวัดพัทลุง 
 12) เทศบาลตําบลลานขอย  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
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7. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดวิสัยทัศน เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยระหวางป พ.ศ. 2558-2567 

ไววา“เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือรับใชสังคม
ทองถ่ินใต ประเทศชาติ และอาเซียน ใหเปนสังคมแหงปญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน” โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบรกิารวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และการพัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศให
แขงขันไดและเติบโตอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ  “มหาวิทยาลัยรับใชสังคม” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนอยางยั่ งยืนโดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยในจังหวัดพัทลุง ไดแก ชุมชนในอําเภอปาพะยอม  อําเภอเขาชัยสน อําเภอปาบอน และอําเภอ 
ตะโหมด   ซึ่งในชุดโครงการนี้เปนการพัฒนาชุมชุนเดิมและชุมชนใหมใหเปนชุมชนเขมแข็งบนฐานของการ
พ่ึงตนเอง ตลอดจนการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในทองถ่ินอยางยั่งยืนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยในชวงที่ผานมาคณะและสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณไดดําเนินกิจกรรมถายทอดองค
ความรูจากมหาวิทยาลัยสูชุมชนผานโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ มาอยางตอเนื่องในหลายชุมชน เชน ชุมชน
ตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด ชุมชนบานตะแพน ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต ชุมชนบานเกาะเตา 
ตําบลเกาะเตา อําเภอปาพะยอม ชุมชนบานในกอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคก
มวง อําเภอเขาชัยสน ชุมชนบานดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เปนตน ผลของการ
ดําเนินงานไดกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและชวยยกระดับศักยภาพของชุมชนใหเพิ่มสูงขึ้นในหลายดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณก็ได
เรียนรูและเพ่ิมพูนประสบการณในการทํางานเชิงพื้นที่ดวยเชนเดียวกัน  ซึ่งการดําเนินการพัฒนาชุมชนเปนทุนใน
ระดับฐานรากท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดสามารถลดภาระรัฐบาลทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดเปนอยางดี นอกจากนั้นชุมชนยังมีสวนสําคัญในภาคผลิตทางการเกษตรเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศและการสงออก เมื่อชุมชนเขมแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปดวย  รฐับาลปจจุบัน (คสช.) จึงได
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาชุมชนเขมแข็งอยางยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนําไปสูยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยเปาประสงค
หนึ่งที่สําคัญในยุทธศาสตรนี้คือ การเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที่  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

สําหรับการดําเนินโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาจังหวัด
พัทลุง โดยมุงเนนการนําองคความรูจากคณะและสวนงานตางๆ ลงสูชุมชนเปาหมาย ในรูปแบบการบูรณาการองค
ความรูที่เปนจุดเดนของแตละคณะและสวนงานไปสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพสูงข้ึน และมีการ
พัฒนาชุมชนให เขมแข็งอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนที่ เขาไปดําเนินการจะ
ประกอบดวยชุมชนเดิมที่คณะและสวนงานไดเขาไปดําเนินงานอยูแลวและขยายผลไปยังชุมชนใหม จากการจัดให
มีเวทีระดมความคิดเห็นของชุมชนทําใหไดขอมูลความตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยเขาไปรวมทํางานกับชุมชนโดย
สรุป 7 ประเด็นคือ การจัดทําแผนชุมชนสารสนเทศและดานการศึกษาชุมชน การเลี้ยงสัตวน้ําและปศุสัตว การทํา
สวนยางและสวนผลไมแบบผสมผสาน การผลิตพืชและเห็ดอินทรีย การจัดการน้ําพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม
ชุมชน การแปรรูปและการตลาด สุขภาวะชุมชน ในการดําเนินงานของโครงการจะมุงเนนใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูพรอมดวยการลงมือปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมแลวมีการขยายผลเพ่ือพัฒนาใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมภายใน
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ชุมชนหรือระหวางชุมชน ซึ่งแตละกลุมจะมีองคความรูเปนของตนเองและสามารถสรางผลผลิตทําใหเกิดรายไดกับ
ชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิมหรือลดรายจายลดปญหาของชุมชนลง ทําใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางมั่นคง
ยั่งยืน และสามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ตอไปไดอีกดวย 

 
8. วัตถุประสงค  

8.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนเปาหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชนเดิมและชุมชนใหมใหเปนชุมชนเขมแข็ง
บนฐานของการพ่ึงตนเอง ตลอดจนการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถ่ินอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

8.2 เพื่อพัฒนาใหชุมชนเปาหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชนเดิมและชุมชนใหม เปนตนแบบของชุมชน
เขมแข็ง และการขยายผลสูชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 

8.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณชีวิตใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
8.4 เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
8.5 เพื่อรวมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 

 
 

9. พ้ืนท่ี หรือชุมชนเปาหมาย  
9.1 ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
9.2 ชุมชนบานเกาะเตา ต.เกาะเตา อําเภอปาพะยอม 
9.3 ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
9.4 ชุมชนลานขอย ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
9.5 ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
9.6 ชุมชนดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
9.7 ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
9.8 ชุมชนบานตะแพน ต.ตะแพน อําเภอศรบีรรพต จ.พัทลุง 
 

10. กลุมเปาหมาย  
10.1 ภายนอก 

[ ]   เกษตรกร      755 คน 
[ ]   นักเรยีน นักศึกษา จากภายนอก   680 คน 
[ ]   ผูพิการ/ผูดอยโอกาส       20 คน 
[ ]   ขาราชการ/ครผููสอนสถานศึกษา    50 คน 
 [ ]   อื่น ๆ เชน  ชุมชนชาวบาน ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน   
    ประชาชนทั่วไป อสม.  เปนตน   500 คน 

       รวม  2,005 คน 
[  ]  ภาคี/องคกรเครือขายภายนอก จํานวน 12 เครือขาย  
(โปรดระบุชื่อเครือขาย) 

1) กํานันและผูใหญบานตําบลบานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
2) กํานันและผูใหญบานตําบลโคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
3) กํานันและผูใหญบานตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
4) สภาลานวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
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5) กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
6) เทศบาลตําบลดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
7) กลุมสหกรณแมบานภักดีรวมใจ ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
8) เทศบาลตําบลบานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 

 9) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารกัขาพืชจังหวัดสงขลา 
 10) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงสง 
 11) สํานักงานปศสุัตวจังหวัดพัทลุง 
 12) เทศบาลตําบลลานขอย  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

10.2 ภายใน 
[ ]  นิสิต       1,790  คน 
[ ]  บุคลากร        172  คน 
        รวม    1,962 คน 

รวมท้ังสิ้น      3,967 คน 
 

11. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  
 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
ระดับผลผลิต    
เชิงปริมาณ จํานวนผูรับบริการ คน 3,967 
 จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ชุมชน 8 
 จํานวนชุมชมที่มีศักยภาพเปนตนแบบของชุมชนเขมแข็ง ชุมชน 2 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบรกิารในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85 
 การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนเปาหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชน
เดิมและชุมชนใหมใหเปนชุมชนเขมแข็งบนฐานของการพ่ึงตนเอง 
ตลอดจนการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในทองถ่ินอยางย่ังยืนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   
- ผูนําชุมชน/ชุมชนมีความรูความเขาใจในการนําหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
2.  เพ่ือพัฒนาใหชุมชนเปาหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชนเดิม
และชุมชนใหม เปนตนแบบของชุมชนเขมแข็ง และการขยายผลสู
ชุมชนอื่น ๆ ตอไป 
 - จํานวนชุมชนท่ีพัฒนาไปสูการเปนตนแบบของชุมชนเขมแข็ง 
3. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณชีวิตใหกับนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- นิสิตที่ลงฝกประสบการณชีวิตในชุมชน 
4. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
- ความพึงพอใจของชุมชนตอมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือรวมมือกับภาครฐัหรือภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดพัทลุง 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

ชุมชน 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
 
 

85 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

> 2 
 
 

> 80 ของ
เปาหมาย 

> 80 
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ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
-  โครงการยอยมีความรวมมือกับภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 

รอยละ 
 

> 50 
 

เชิงเวลา โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ 85 
เชิงตนทุน คาใชจายของโครงการเปนไปตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร บาท 1,911,000 
ระดับผลลัพธ   
เชิงปริมาณ ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชน

จากการบริการ  
รอยละ 80 

 ชุมชนมีแนวทางปฏิบัติดานการจัดการชุมชนเขมแข็งที่ชัดเจนข้ึน รอยละ >60 

 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ : ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)  

 

ผลกระทบ รายละเอียด 
[]  มิติเชิงสังคม 1.สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณและ

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  
2.สรางความไววางใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการทํางานรวมกัน 
ภายในชุมชน ระหวางชุมชนดวยกัน และระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณและหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
3. ชุมชนมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

[]  มิติเชิงเศรษฐกิจ 1. การทําเกษตรอินทรียสามารถชวยลดตนทุนการผลิต และสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรในชุมชนที่เขารวม
โครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 10% 
2. ลดปริมาณการใชแกสหุงตม (LPG) อยางนอย 10 %  
3. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ิมข้ึนจากเดมิอยางนอย 10 % 
 

[]  มิติเชิงสิ่งแวดลอม 1. การทําเกษตรอินทรยีชวยลดสารเคมีตกคางในน้ําและดิน อยางนอย 
5% 
2. ปริมาณน้ําในลําหวย และในแหลงนํ้าธรรมชาติของชุมชนมีเพิ่มขึ้น
อยางนอย 5% 
3. ขยะ เศษของเหลือจากครัวเรือนลดลง และวัสดุเศษเหลือทิ้งจาก
การเกษตร มีปริมาณลดลงอยางนอย 5% 
4. มีปริมาณไมปาในพ้ืนที่กรรมสิทธ์ิเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 1,000 ตน  
5. ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินไดรบัการตระหนัก เฝาระวัง ดูแล แกไข 
และปองกัน ชุมชนมีความแตกฉานดานสุขภาวะสิ่งแวดลอม และมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
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ผลกระทบ รายละเอียด 
[]  มิติทางสุขภาวะ/สาธารณสุข -เกิดประโยชนดานเสริมสรางสุขภาวะทั้งกับผูผลิต ผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอมจากการทําเกษตรในระบบเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน 
-ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายไดรับการดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น 

[]  มิติทางทางดานการศกึษา  มีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยางตอเนื่อง มีเครือขายศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

13. การประเมินผลโครงการ 
13.1 วิธีการ 

โดยประเมินความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการผาน

กระบวนการประเมินผล ไดแก การทําแบบสอบถาม การสัมภาษณจากผูเขารวมโครงการ การ

วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผานกิจกรรมการจัดตั้งกลุม กิจกรรมสํารวจพ้ืนที่ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู บัญชีครัวเรือน การเก็บตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิต เพ่ือตรวจสอบสารพิษตกคาง

จากการทาํการเกษตรของสมาชิกกลุมตาง ๆ  

13.2 เครื่องมือ  

  แบบประเมินความพึงพอใจ 

   แบบสัมภาษณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   สมดุจดบันทึกบัญชีรายรบัรายจาย  

13.3 ระยะเวลา  

กระบวนการประเมินจะใชระยะเวลา 1 ป เร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2561 

และหลังการดําเนินโครงการ 1 ป 

 

14. วิธีดําเนินการ  
14.1 พ้ืนท่ี/สถานที่ดําเนินโครงการ  

1. ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
2. ชุมชนบานเกาะเตา ต.เกาะเตา อําเภอปาพะยอม 
3. ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
4.  ชุมชนลานขอย ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
5. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
6. ชุมชนดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
7. ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
8. ชุมชนบานตะแพน ต.ตะแพน อําเภอศรีบรรพต 
 

14.2 วันเริ่มตนโครงการ (ปที่ 1) เดือนตุลาคม 2560 วันสิ้นสุดโครงการ เดอืนกันยายน 2561
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14.3 แผนการดําเนินงาน/ปฏทิินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางานรวมใน
มหาวิทยาลัย โดยการนําขอมูลจากการไปสํารวจและรับฟง
จากชุมชน มาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ และเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 

            

2. ดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมาย 
    โดยจัดกลุมเกษตรกรเปาหมาย ตามทุนเดิมทางดาน
ความรูและประสบการณท่ีเกษตรกรมี สามารถจัดกลุมได
ดังน้ี  
1) กลุมเลี้ยงสัตวนํ้าและปศุสัตว  
2) กลุมสวนยางและสวนผลไมผสมผสาน  
3) กลุมการผลิตพืชอินทรีย  
4) กลุมการจัดการนํ้าพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม 
5) กลุมการแปรรูปและการตลาด  
6) กลุมจัดทําแผน สารสนเทศ และทางดานการศึกษาชุมชน  
7) กลุมสุขภาวะชุมชน  
 

โดยมีข้ันตอนและการพัฒนากลุม ดังนี ้

            

2.1 สํ ารวจและ คัด เลื อ กค รั ว เรื อ นต นแบบ แต ล ะ
กลุมเปาหมาย เพ่ือเปนจุดเร่ิมตนในการสรางความสําเร็จ
ของแตละกิจกรรม 

            

    2.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรอืนตนแบบ   
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    2.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณความสําเร็จของ
ครัวเรือนตนแบบ สูสมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย
เดียวกัน 

            

    2.4 สมาชิกครัวเรือนแตละกลุมเปาหมาย นําความรูท่ีได
ไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดในกิจกรรมของตนเอง โดย
มีคณะทํางานของแตละโครงการเปนที่ปรึกษา 

            

    2.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนินกิจกรรมของ
แตละกลุมเปาหมายรวมกัน และเตรียมการขับเคล่ือนการ
จัดตั้งกลุม 

            

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ             

4. ประชุมระหวางโครงการยอย และชุมชนเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 

            

5. ถอดบทเรียน สรุปโครงการ และจัดทําสารสนเทศ
โครงการ 
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14.4 การดําเนินงานรายกิจกรรม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
ต.ค.-พ.ย. 60 

ชุมชนบานพราว 
1) ประชุมวางแผนดาํเนินงานรวมกับคณะทํางาน
รวมภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานรวมใน
ชมุชน 

เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ข อ ง โค ร ง ก า ร ใน แ ต ล ะ
กระบวนการ 

ค ณ ะทํ า งาน  จ าก
หนวยงานรวมภายใน
และภายนอก 

30,000 ไดแผนปฏิบัติงาน และหนาที่
รับผิดชอบ   

 2) ดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมาย 
    โดยจัดกลุมเกษตรกรเปาหมาย ตามทุนเดิม
ทางดานความรูและประสบการณ ท่ีเกษตรกรมี 
สามารถจัดกลุมได 7 กลุม ดังนี ้
1) กลุมเลี้ยงสัตวนํ้าและปศุสัตว  
2) กลุมสวนยางและสวนผลไมผสมผสาน  
3) กลุมการผลิตพืชอินทรีย  
4) กลุมการจัดการนํ้าพ ลังงานทดแทนและ
ส่ิงแวดลอม 
5) กลุมการแปรรูปและการตลาด  
6) กลุมจัดทําแผน สารสนเทศและทางดาน
การศึกษาชุมชน 
7) กลุมสุขภาวะชุมชน  
โดยมีข้ันตอนและการพัฒนากลุม ดังน้ี 
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วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
พ.ย. –ก.ค. 61 
ชุมชนบานพราว 
ชุมชนตะโหมด 

1. กลุมเลี้ยงสัตวนํ้าและปศุสัตว 
- กิจกรรม การการจัดการอาหารและคณุภาพ
สัตวน้ําในชุมชนบานพราว หมูท่ี 3 : คณะ
วทิยาศาสตร (52,400) 
- กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน : สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  
(80,000) 
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว :  
คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชุมชน  
(183,300) 

ดําเนนิการพัฒนากลุมเล้ียงสัตวนํ้าและปศุ
สัตว โดยมีการดําเนินงานแตละกิจกรรมดังน้ี 

เพื่อส งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงสัตว นํ้าและปศุ สัตว
ให กับชุมชนเป าหมาย ซ่ึ งมี
ตนทุนและประสบการณเดิมอยู
แลวในบางสวน 
 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย  
 

315,700 - เกษตรกรสามารถดําเนินการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและปศุสัตว
ได ถูกตองตามหลักวิชาการ 
และสามารถสรางรายไดใหกับ
ครัวเรือนได 
- สามารถเตรียมขับเคลื่อน
กลุมเลี้ยงสัตวนํ้าและปศุสัตว 
และนําไปสูชุมชนตนแบบ  

  

 1.1 สํารวจและคัดเลือกครวัเรือนตนแบบ ในการ
สรางความสําเร็จของการพัฒนากลุมเล้ียงสัตวนํ้า
และปศสัุตว 

เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนเดิมท่ีมี
ในแต ละพื้ นท่ี  และคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความพรอมท่ีจะ
สามารถตอยอดไปสูการเลี้ยง
สัตวนํ้าและปศุสัตว 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย 

 -ไดครัวเรือนสําหรับพัฒนา
เปนครัวเรือนตนแบบ 

  

 1.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ ใหเปนแหลงสาธิตถายทอดเทคโนโลยีการ
เล้ียงสัตวนํ้าและปศุสัตว โดยจัดอบรมใหความรู 
-การเล้ียงสัตวนํ้าและการผลิตอาหารสัตวนํ้า  
-การพัฒนาอาหารสัตวสําหรับโคพื้นเมือง 
สงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองและไกไข การ
จัดการของเสียเพ่ิมมูลคาในครวัเรือน 
-การทําบัญชีรายรับรายจาย 

เพื่อพัฒนาครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลงถายทอดการ
เล้ี ยงสัตว นํ้ าและปศุสัตว ใน
ชุมชน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย 
(ครัวเรือนตนแบบ) 
-นิสิต นักเรียน 

 
 

-เกษตรกรครัวเรือนตนแบบ
สามารถนําความรูไปปรับใชใน
การเล้ียงสัตวนํ้าและปศุสัตว 
แ ล ะ เป น ต น แบ บ ให กั บ
เกษตรกรรายอื่นท่ีสนใจ 
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วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 1.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ

ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สูสมาชิก
ครัวเรือนในแตละชุมชนเปาหมาย 
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนตนแบบ 
-จัดอบรมใหความรูทางวิชาการ 

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย  
(ขยายไปสูครัวเรอืน
อื่น )ๆ 

 มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุม
เพิ่มขึ้น 

  

 1.4 สมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย นําความรู
ท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดในกิจกรรม
ของสมาชิกแตละครัวเรือน  

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย /ผูรับ 
ผิดชอบ 

 -ไดขอมูลของครัวเรือนท่ีนํา
ความรูไปใช 

  

 1.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรม และเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กลุม 

เพ่ื อวิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุ ปสรรค และสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน  

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
ชุมชนลานขอย และ
คณะทํางาน 

 ไดขอมูลปญหาและอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน
การจัดตั้ งกลุมเลี้ยงสัตว นํ้า
และปศุสัตว 

  

พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบานพราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 
ชุมชนบานแพน 
ชุมชนเกาะเตา 

2. กลุมสวนยางและสวนผลไม
ผสมผสาน 
- กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือ
ชีวินทรียในการปองกันโรคและแมลงในสวนผลไม 
: คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (77,850) 
- กิจกรรมการทําเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือสราง
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน:สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ 
(270,000) 
ดําเนินการพัฒนากลุมสวนยางและสวนผลไม
ผสมผสาน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานแตละ
กิจกรรม ดังน้ี 

- เพ่ือสงเสริมการทําเกษตรแบบ
ผสมผสานท่ีสามารถสรางรายได
จากพืชเกษตรหลากหลายพืช
และเลี้ยงผึ้ง 
- เพื่อสงเสริมการปลูกไมปาใน
พ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกร 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ทุงยาว เกาะเตา
ตะโหมดและบานแพน 
- คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 
- สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ 

347,850 - เกษตรกรสามารถนําองค
ความรู ไปป รับใช ใน พ้ื นท่ี
เกษตรของตัวเองได 
- เกิดกลุมสวนยางและสวน
ผลไมผสมผสาน ท่ีสามารถ
พ่ึงพาตนเองได 
- มีสวนยางพาราและสวน
ผล ไม แบบผสมผสาน  ท่ี
สามารถเปนสวนตนแบบใน
การศกึษาดูงานของผูสนใจ 
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วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 2.1 สํารวจและคัดเลือกครวัเรือนตนแบบ  เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนท่ีมีในแต

ละพ้ืนท่ี และคัดเลือกเกษตรกร
ท่ีมีความพรอมท่ีจะสามารถตอ
ยอดไปสู การจัดการเกษตร
ผสมผสาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ทุงยาว และตะ
โหมด 
 
 

 ไดจํานวนครัวเรือนท่ีเหมาะ
ตอการดําเนินกิจกรรม และ
สามารถใช เป นครั ว เรื อน
ตนแบบท่ีเปนตัวอยางใหกับ
คนในชุมชนได 

  

 2.2 สงเสริมและพัฒนาครัวเรือนตนแบบในแต
ละชุมชน 

1) นําครัวเรือนตนแบบท่ีคัดเลือกไปศึกษาดู
งานการจัดการสวนยางพาราและสวนผลไม
ผสมผสานท่ีประสบความสําเร็จ 

2 ) ให ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บ การ ทํ า เกษ ต ร
ผสมผสานท่ีควบคู กับการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน 

3) ขับเคลื่อนครัวเรือนตนแบบสูการทําสวน
ยางพาราและสวนผลไมผสมผสานเชน ปรับปรุง
พ้ืนท่ีแปลงเกษตร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และ
ดําเนินการปลูกพืช 

- เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจพื้นท่ีแปลงเกษตร และ
จากการไปศึกษาดู งาน มา
กําหนดรูปแบบการจัดการ
ระบบเกษตรท่ีเหมาะกับบริบท
ของพื้ นที่ แปลงเกษตรของ
ครัว เรือนตนแบบในแตละ
พ้ืนท่ี 
- เพ่ือพัฒนาแปลงครัวเรือน
ต น แ บ บ ไป สู ส วน เก ษ ต ร
ผสมผสาน 
 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ทุงยาว และตะ
โหมด 
- นิสิต นักเรียน 
 

 - เกษตรกรครัวเรือนตนแบบ
สามารถนําองคความรูไปปรับ
ใชในพื้นที่ เกษตรของตัวเอง 
เปนสวนผสมผสานท่ีสามารถ
พ่ึงพาตนเองได 
- มีสวนยางพาราและสวน
ผลไมแบบผสมผสาน ท่ีเปน
สวนตนแบบในการศึกษาดูงาน
ของผูสนใจ 
- เปนแหลงเรียนรูใหนิสิตและ
นักเรียน ไดรับประสบการ
ตรงเพื่อสรางกรอบคิด ให
เกิดการพัฒนาสติปญญา 
และจิตใจ 

  

 2 .3 จั ด กิ จ ก รรม ถ า ย ท อ ด ป ระส บ ก า รณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สูเกษตรกร
ผูสนใจในแตละชุมชน 

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินโครงการสู
ชุมชนเปาหมายเพิ่มขึ้น  

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ทุงยาว และตะ
โหมด 
- นิสิต นักเรียน 
 
 

 มี เกษตรกรสนใจเข าร วม
โครงการเพิ่มขึ้น 
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 2.4 สมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย นําความรู

ท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดในกิจกรรม
ของตนเอง  

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

   
  

 2.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรม และเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กลุม 

เพ่ื อวิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุ ปสรรค และสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของกลุม 
 

  - ทํ า ใ ห ท ร า บ ผ ล ก า ร
ดํ าเนิ นงานของโครงการ 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ซึ่ งจะเป นแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
กลุม 

  

พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบาน
พราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 
 ชุมชนดอน
ประดู 
ชุมชนเกาะเตา
ชุมชนบานแพน 

3. กลุมผลิตพืชและเพาะเห็ดอินทรีย 
-กิจกรรมถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรียวิถี
พอเพียงชุมชนเครือขายขยายผลสูชุมชนบาน
พราว : สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ (190,000) 
-กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ : คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน (153,850) 
 
-กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือ
ชีวินทรียในการปองกันโรคและแมลงในนาขาว 
: คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
-กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก
ไฮโดรโปนิกสและภาชนะทางเลือกสําหรับ
ครัวเรือน : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
(83,650) 
-กิจกรรมเกษตรหลังบานการเพาะเห็ด : คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (110,350) 

- เพื่อสงเสรมิและสรางความ
เขาใจในการบริหารจัด
การเกษตรอินทรีย 
- เพื่อพัฒนาองคความรูเก่ียวกับ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี
สามารถนํามาใชในการผลิตอยาง
เปนระบบ 
- เพื่อพัฒนาเปนแปลงตนแบบ
ในการถายทอดกรอบคิดการทํา
เกษตรอินทรีย และเปนแปลง
ทดลองและวิจัยเก่ียวกับระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย 
- เพื่อพัฒนากลุมเกษตรอินทรีย
วถิีพอเพียงชุมชนเครือขายให
เปนแหลงเรียนรูตนแบบ 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 
คณะทํางาน : คณะ
เทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร 
สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ 
และ ชุมชนเครือขาย 
(กลุมทํานาอินทรียและ
ผักอินทรีย สภาลานวัด
ตะโหมด) 
 

537,850 - เกษตรกรมีความรูและเขาใจ
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย
และสามารถนําไปใชไดจริง 
- ไดนาขาวและสวนพืช
อินทรียตนแบบ 
- ไดกลุมผลิตขาวพืชผัก
อินทรีย และขอตกลงแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันในการผลิต
เกษตรอินทรีย 
- ไดแปลงสาธิต และองค
ความรูจากการวิจัยสําหรับ
เปนกระบอกเสียงใหชุมชน
เชื่อม่ันในระบบเกษตรอินทรีย 
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 

ดําเนินการพัฒนากลุมผลิตพืชอินทรีย โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานแตละกิจกรรมดังน้ี 

 3.1 สํารวจและคัดเลือกครวัเรือนตนแบบในการ
พัฒนาเปนกลุมผลิตพืชอินทรีย  
 

เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนเดิมท่ีมี
ในแต ละพื้ นท่ี  และคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความพรอมท่ีจะ
สามารถตอยอดไปสูการเป น
ครัวเรือนตนแบบการผลิตพืช
และเพาะเห็ดอินทรีย 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 
 

 -ไดครัวเรือนสําหรับพัฒนา
เปนครัวเรือนตนแบบ 

  

 3.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ โดยการจัดอบรมใหความรู ท้ังภาค
บรรยายและปฏิบัติ 
-การคัดเลือกเมล็ดพันธุพืช (ธนาคารเมล็ดพันธุ) 
-การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี (ผลิตเช้ือชีวินทรีย) 
-การปรับปรุงบํารุงดินโดยชีววธิ ี(ผลิตปุย
อินทรีย) 
-การทําบัญชีรายรับรายจายของการผลิตพืช
อินทรียแตละครัวเรือน  
-ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในดิน น้ํา และ
ผลผลิต 
-การเพาะเห็ด การปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

เพื่อพัฒนาครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลงถายทอดองค
ความรูการผลิตพืชอินทรียและ
เห็ดอินทรีย 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 
-นิสิต นักเรียน 

 
 

-เกษตรกรครัวเรือนตนแบบ
สามารถนําความรูไปปรับใชใน
การผลิตพืชและเห็ดอินทรีย 
แ ล ะ เป น ต น แบ บ ให กั บ
เกษตรกรครวัเรือนอื่น  ๆ

  

 3.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบการผลิตพืช
อินทรีย สูสมาชิกครัวเรือนอื่นๆ 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนตนแบบที่

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 

 มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุม
เพิ่มขึ้น 

  



~ 25 ~ 
 

แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
ประสบความสําเร็จ 
- จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการผลิตพืชอินทรีย 

-นิสิต นักเรียน 

 3.4 สมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย นําความรู
ท่ีไดไปประยุกตใชและพฒันาตอยอดในกิจกรรม
ของสมาชิกแตละครัวเรือน  

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 

 -ไดขอมูลของครัวเรือนท่ีนํา
ความรูไปใช  

  

 3.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรม และเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กลุม  
 
 

เพ่ื อ วิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุปสรรค  
 

- - เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด ทุงยาว 
ดอนประดู บานแพน 
และกะเตา 
คณะทํางาน 

 ไดขอมูลปญหาและอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน
ในการจัดต้ังกลุม 

  

พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบาน

พราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 

4. กลุมการจัดการนํ้า พลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้าไหล : สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ (100,000)  
- กิจกรรมการทําบอนํ้าหมักกาซชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือน : คณะวิทยาศาสตร  
(83,500) 
-กิจกรรมพลังแสงอาทิตยและการผลิตไฟฟา
แบบเช่ือมตอกับระบบสูบนํ้า : คณะ
วทิยาศาสตร  (53,500) 
-กิจกรรมการลดการใชสารเคมีในการเกษตร 
และกิจกรรมการสงเสริมการนํานโยบายและ
กฎหมายดานส่ิงแวดลอมลงสูชุมชนเพ่ือการ
ปฏิบัติ : คณะวิทยาศาสตร  (73,500) 

-เพื่อประชุมสมาชิกกลุม และ
กําหนดกรอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม 
-สํารวจพ้ืนท่ี 
-ประชุมหารือเพื่อหาแนว
ทางการจัดการทรพัยากรนํ้าของ
ชุมชนท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 
-ดําเนินการกิจกรรมสรางฝาย
ชะลอนํ้าไหล 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 
- คณะทํางาน : คณะ
วิทยาศาสตร สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ และ
ชุมชนเครือขาย (กลุม
ธนาคารนํ้าตะโหมด) 
 

310,500 ขอกําหนดการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม 
- พ้ืนท่ีดําเนินการของสมาชิก 
-แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของชุมชนอยาง
ยั่งยืน 
 

  



~ 26 ~ 
 

แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 

ดําเนินการพัฒนากลุมการจัดการนํ้า พลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดลอม โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม ดังน้ี 
 

 4.1 สํารวจและคัดเลือกครวัเรือนตนแบบ  เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนเดิมท่ีมี
ในแต ละพื้ นท่ี  และคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความพรอมท่ีจะ
สามารถตอยอดไปสูการเกิดกลุม
การจัดการนํ้า พลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอมในชุมชน  

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 

 -ไดแกนนําและครัวเรือนแตละ
ชุมชนสําหรับขับเคล่ือนการ
จัดการนํ้า พลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  

 4.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ โดยจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้าไหล 
- กิจกรรมการทําบอนํ้าหมักกาซชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือน 
-กิจกรรมพลังแสงอาทิตยและการผลิตไฟฟา
แบบเช่ือมตอกับระบบสูบนํ้า  
-การลดการใชสารเคมีในการเกษตร 
-การสงเสริมการนํานโยบายและกฎหมายดาน
ส่ิงแวดลอมลงสูชุมชนเพ่ือการปฏิบัต ิ

เพื่อพัฒนาครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลงถายทอดองค
ความรู 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 
-นิสิต นักเรียน 

 
 

-แกนนําและครัวเรือนแตละ
ชุมชนสามารถนําความรู ไป
ปรับใชในการ ขับเคล่ือนการ
จัดการนํ้า พลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  

 4.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สู
สมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย
เดียวกัน 

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 
-นิสิต นักเรียน 

 มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุม
เพิ่มขึ้น 
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
4.4  

 4.4 สมาชิกครัวเรือนในกลุมเปาหมาย นําความรู
ท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดในกิจกรรม
ของตนเอง โดยมีคณะทํางานจากมหาวิทยาลัย
เปนท่ีปรึกษา 

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 
 

 -ไดขอมูลของครัวเรือนท่ีนํา
ความรูไปใช  

  

 4.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรม และเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กลุม 
 

เพ่ื อ วิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุปสรรค  
 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว ตะโหมด และทุง
ยาว 
-คณะทํางาน 

 ไดขอมูลปญหาและอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน
ในการจัดต้ังกลุม 

  

พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบาน

พราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 
ชุมชนหนองธง 

5. การแปรรูปและการตลาด 
-กิจกรรมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยเีพื่อการ
ผลิตกลวยอบกรอบสําหรับชุมชน : สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ (90,000) 
 

ดําเนินการพัฒนากลุมการแปรรูปและการตลาด 
โดยมีการดําเนินงานแตละกิจกรรม ดังน้ี 

-เพื่อประชุมสมาชิกกลุม และ
กําหนดกรอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม 
-ประชุมเพื่อสํารวจผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีมีจํานวนมากใน
ชุมชนและมีราคาตกต่ํา 
-จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑและ
แนวทางการตลาด 

- เกษตรกรชุมชนบาน
พราว หนองธง  และทุง
ยาว 
- คณะทํางาน : สํานัก
บมเพาะวิชาการเพื่อ
วิสาหกิจในชุมชน- 
สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ 
 

 

90,000 -ไดสมาชิกท่ีสนใจแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตรใน
ชุมชน และขอกําหนดการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม 
- ชนิดของผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีแปรรูป และตลาด
ที่รองรับ 
-ไดผลิตภัณฑในชุมชนท่ีผาน
การแปรรูป 

  

 5.1. สํารวจและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกลวยในชุมชน  
- สํารวจกลุมเกษตรกรเปาหมาย ผลผลิตในชุมชน 
และขอจํากัดดานตาง  ๆ 
- สํารวจความตองการของผูบริโภค และตลาด
เปาหมาย เชน หางสรรพสินคาขนาดใหญ รานขาย

- เพื่อวางแผนการดําเนินงานของ
โครงการ 
- เพื่ อ กํ าห นด ทิ ศท างก าร
ดําเนินงานแปรรูปท่ีสอดคลอง
กับความตองการของตลาดและ
ศักยภาพของชุมชน 

คณะทํางาน : สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ และ 

 - ได แผนปฏิ บั ติ งาน และ
หนาท่ีรับผิดชอบ 
- ได แน วทางการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑตนแบบ 
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
ของฝากและผลิตภัณฑชุมชน 
- คัดเลือกแนวความคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนตนแบบ
ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ 

 5.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ 
- กิจกรรมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การผลิตกลวยอบกรอบสาํหรับชุมชน- ทดสอบ/ปรงั
ปรุงผลิตภัณฑตนแบบ 
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
-วางแผนการตลาด 
- นําผลิตภัณฑออกทดสอบตลาดตามกลุม
ผูบริโภคเปาหมายท่ีวางไว และประเมินผล
ความสําเร็จของผลิตภัณฑ 
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

- เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะตามขอกําหนด 
- สามารถวางแผนกระบวนการ
ผลิต ขอกําหนด และสามารถ
คํานวณตนทุนของผลิตภัณฑได 
- เพื่อใชเปนตนแบบในการ
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสู
ชุมชนตอไปในอนาคต 
- เพื่อทดสอบและประเมินผล
ความสําเร็จของผลิตภัณฑเม่ือมี
การวางจําหนายในสถานการณ
จริง 
- เพื่อติดตามผลการทดสอบ
ตลาดและปรับปรุงผลิตภณัฑ 
วางแผนการตลาดใหมเพ่ือแกไข
ขอบกพรอง 

- เกษตรกรชุมชนในกอย  
- เกษตรกรชุมชนทุงยาว 
- ผูบริโภคเปาหมายและ
ผูบริโภคท่ัวไป 
- คณะทํางาน : สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ 
 

  ไดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
ตนแบบ  
- ท ราบความสํ า เร็ จขอ ง
ผลิตภัณฑในเบื้องตนของการ
ออกสูตลาดตอไปในอนาคต 
 

  

 5 .3  จั ด กิ จก รรม ถ า ยทอ ดป ระส บการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สูสมาชิก  

    
  

 5.4 สมาชิกครัวเรือนแตละกลุมเปาหมาย นํา
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดใน
กิจกรรมของตัวเอง 

    

  

 5.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินกิจกรรม       
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
และเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุม  

พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบาน

พราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 

6. กลุมจัดทําแผนชุมชน สารสนเทศและ
ดานการศึกษาชุมชน 
-กิจกรรม การนํานโยบายและกฎหมายดาน
ส่ิงแวดลอมลงสูการปฏิบัติ: คณะวิทยาศาสตร  
(64,100) 
-กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
และสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : สํานัก
คอมพิวเตอร  (45,000) 
-กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ
นอย Trainer” : สํานักหอสมุด (50,000) 
-กิจกรรมการใหความรูดานกฎหมาย : คณะ
นิติศาสตร  (50,000) 
 

ดําเนินการพัฒนากลุมจัดทําแผนชุมชนและ
สารสนเทศชุมชน ดังนี ้

- เพื่อประชุมสมาชิกกลุม และ
กําหนดกรอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม 
- สํารวจขอมูลของชุมชนท่ี
ตองการจัดเก็บหรือส่ือสารผาน
ชองทางสารสนเทศ 
- จัดอบรมถายทอดการจัดทํา
สารสนเทศของชุมชน 

- เกษตรกรชุมชนตําบล
ลานขอย ชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
และชุมชนทุงยาว 
-นักเรียนและประชาชน 
- คณะทํางาน : สํานัก
คอมพิวเตอร
สํานักหอสมุด และคณะ
นิติศาสตร 
 

209,100 - ไดกรอบการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม และขอมูลชุมชนท่ีใช
จัดเก็บ เผยแพร และส่ือสาร
ผานชองทางสารสนเทศตางๆ 
- คนในชุมชนสามารถใช
เทคโนโลยีสาร สนเทศไดอยาง
ถูกตอง  

  

 6.1 สํารวจและคัดเลือกครวัเรือนตนแบบ  เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนเดิมท่ีมี
ในแต ละพื้ นท่ี  และคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความพรอมท่ีจะ
สามารถตอยอดไปสูการเป น
ครัวเรือนตนแบบ 

นักเรียน เกษตรกร 
ประชาชนในชุมชน
ตําบลลานขอย ชุมชน
บานพราว ชุมชนตะ
โหมด และชุมชนทุงยาว 

 -ไดครัวเรือนสําหรับพัฒนา
เปนครัวเรือนตนแบบ 

  

 6.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ  
-กิจกรรมกิจกรรม การนํานโยบายและกฎหมาย
ดานส่ิงแวดลอมลงสูการปฏิบัติ: คณะ

เพื่อพัฒนาครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลงถายทอดองค
ความรู 

-เกษตรกรชุมชนตําบล
ลานขอย ชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
และชุมชนทุงยาว 

 
 

-เกษตรกรครัวเรือนตนแบบ
สามารถนําความรูไปปรับใช 
แ ล ะ เป น ต น แบ บ ให กั บ
เกษตรกรครวัเรือนอื่น  ๆ
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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
วทิยาศาสตร   
-กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
และสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ
นอย Trainer” 
- กิจกรรมการใหความรูดานกฎหมาย 

-นิสิต นักเรียน 

 6.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สูสมาชิก
ครัวเรือนในกลุมเปาหมายเดียวกัน 

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินงาน 

เกษตรกรชุมชนตําบล
ลานขอย ชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
และชุมชนทุงยาว 
-นิสิต นักเรียน 

 มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุม
เพิ่มขึ้น 

  

 6.4 สมาชิกครัวเรือนแตละกลุมเปาหมาย นํา
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดใน
กิจกรรมของตนเอง โดยมีคณะทํางานจาก
มหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษา 

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

เกษตรกรชุมชนตําบล
ลานขอย ชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
และชุมชนทุงยาว 

 -ไดขอมูลของครัวเรือนท่ีนํา
ความรูไปใช  

  

 6.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรมและเตรียมการขับเคล่ือนการจัดต้ังกลุม 

เพ่ื อวิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุปสรรค  
 

เกษตรกรชุมชนตําบล
ลานขอย ชุมชนบาน
พราว ชุมชนตะโหมด 
และชุมชนทุงยาว 
คณะทํางาน 

 ไดขอมูลปญหาและอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน
ในการจัดต้ังกลุม 
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วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
พ.ย. –ก.ค. 61 
- ชุมชนบาน

พราว 
- ชุมชนตะโหมด 
- ชุมชนทุงยาว 

 

7. กลุมสุขภาวะชุมชน 
- กิจกรรม การสรางความเขมแข็งใหกับผูสูงอายุ
ในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน   
 
ดําเนินการพัฒนากลุมสุขภาวะชุมชน ดังนี ้
 
 
 
 

- เพื่อประชุมสมาชิกกลุม และ
กําหนดกรอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม 
- สํารวจขอมูลสุขภาพของคนใน
ชุมชน 
- จัดอบรมถายทอดการจัดการ
สุขภาพของชุมชนในมิติดาน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพ
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพสังคม 
 
 

-เกษตรกร ผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอายุ  
- คณะทํางาน :  
คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

100,000 -ไดขอมูลสถานการณสุขภาพ
ของสมาชิกในชุมชน และ

แนวทางการจัดการ 
-สามารถจัดการสุขภาพชุมชน

ไดอยางเปนระบบขึ้น 
  

 7.1 สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปญหาและ
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานของ
ผูสูงอาย ุ 

เพื่อศึกษาขอมูลตนทุนเดิมท่ีมี
ในแต ละพื้ นท่ี  และคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีความพรอมท่ีจะ
สามารถตอยอดไปสูการเป น
ครัวเรือนตนแบบ 
 

- เกษตรกร ผูสูงอายุ
และผูดูแลผูสูงอายุ ใน
อําเภอปาพะยอม 

 -ไดครัวเรือนสําหรับพัฒนา
เปนครัวเรือนตนแบบ 

  

 7.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมของครัวเรือน
ตนแบบ  
กิจกรรม การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
ดวยการแพทยแผนไทย 

เพื่อพัฒนาครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลงถายทอดองค
ความรู 

- เกษตรกรในอําเภอปา
พะยอม 
-นิสิต นักเรียน 

 
 

-เกษตรกรครัวเรือนตนแบบ
สามารถนําความรูไปปรับใช 
แ ล ะ เป น ต น แบ บ ให กั บ
เกษตรกรครวัเรือนอื่น  ๆ

  

 7.3 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบ สูสมาชิก
ครัวเรือนในกลุมเปาหมายเดียวกัน 

เพื่ อเผยแพรองค ความรู และ
ขยายผลการดําเนินงาน 

-เกษตรกรในอําเภอปา
พะยอม 
-นิสิต นักเรียน 
 

 มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุม
เพิ่มขึ้น 
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วัน เวลา 
สถานท่ี 

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

ปญหา 
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ 
 7.4 สมาชิกครัวเรือนแตละกลุมเปาหมาย นํา

ความรูท่ีไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดใน
กิจกรรมของตนเอง โดยมีคณะทํางานจาก
มหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษา 

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เกษตรกรในอําเภอปา
พะยอม 
 

 -ไดขอมูลของครัวเรือนท่ีนํา
ความรูไปใช  

  

 7.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนิน
กิจกรรมและเตรียมการขับเคล่ือนการจัดต้ังกลุม 

เพ่ื อวิ เค ราะห ป ญ ห าแล ะ
อุปสรรค  
 

- เกษตรกรในอําเภอปา
พะยอม 
-คณะทํางาน 

 ไดขอมูลปญหาและอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน
ในการจัดต้ังกลุม 
 

  

 3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลโครงการยอย 
- ประเมินผลชุดโครงการในภาพรวมท้ังหมด 

เพื่อติดตามและประเมินผล
สําเร็จของโครงการ 

- คณะทํางาน 
- เกษตรกร 

 ไดผลการประเมินโครงการ  
  

 4) จัดประชุมระหวางโครงการยอย และกับ
ชมุชนเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ 
- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
โครงการฯ และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสู
สาธารณะ เพื่อเผยแพรและขยายผลการ
ดําเนินงานของกลุม ท้ัง 7 กลุม  

เพ่ื อสรุปผลการดํ าเนิ นงาน
รวมกับชุมชน และนําขอมูล
ปอนกลับสูชุมชน  

- คณะทํางาน 
- เกษตรกร 

 ชุ ม ช น ได รั บ ข อ มู ล ก า ร
ประเมินผลโครงการ 

  

 5) ถอดบทเรียน สรุปโครงการ และจัดทํา
สารสนเทศโครงการ 
 -  สรปุรูปแบบท่ีสมบูรณตอการจัดการเรียนรูสู
ชุมชนเขมแข็ง 
 -  การจัดทําระบบสารสนเทศโครงการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธโครงการ เชน เว็บไซตโครงการ 
การจัดทําวีดีทัศน  

วเิคราะห รวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนิน งาน เพ่ือเผยแพร 

- คณะทํางาน 
 

 รายงานฉบับสมบูรณและองค
ความรูทีเกิดจากการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน 
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14.5 งบประมาณ 

14.5.1 รายรับ      

14.5.1.1 งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  1,911,000 บาท 

14.5.1.2 งบจากการเก็บคาลงทะเบียน ไมมี 

14.5.2 รายจาย  
โครงการยอย จํานวน 12 โครงการ และ งบประมาณบรหิารจัดการชุดโครงการ ดังน้ี 

1) โครงการการพัฒนาชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ จํานวน 189,400 บาทโดย 
คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การทําระบบบอหมักกาซชีวภาพจากเศษ อาหารในครัวเรือน 
กิจกรรมที ่2 การพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในชุมชนบานพราว หมูท่ี 3  
กิจกรรมที่ 3 พลังงานแสงอาทิตยและการผลิตไฟฟาแบบเชื่อมตอกับระบบสูบน้ํา   

2) โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสรางศกัยภาพคนในชุมชนตะแพน 
งบประมาณ จํานวน 137,600 บาท โดย คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การลดการใชสารเคมีในการเกษตร  
กิจกรรมท่ี 2 การสงเสริมการนํานโยบายและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมลงสูชุมชนเพ่ือการปฏิบัติ  

3) โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองดานการเกษตรของ
ชุมชนตําบลลานขอยและ ชุมชนหมูที่ 3 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 
จํานวน 609,000 บาท  โดย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประกอบดวยกิจกรรม 
กิจกรรมที่  1  ธนาคารเมล็ดพันธุ     
กิจกรรมที่  2  การผลิตเชื้อชีวินทรยี   
กิจกรรมที่  3  การผลิตผักไฮโดรโปนิกส    
กิจกรรมที ่ 4  การเพาะเห็ด     
กิจกรรมที่  5  การพัฒนาอาชีพปศุสัตว 

4) โครงการถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรยีวิถีพอเพียงชุมชนเครือขายขยายผลสูชุมชนบานพราว 
งบประมาณ จํานวน 190,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

5) โครงการสรางฝายชะลอน้ําไหล คืนสมดุลธรรมชาติสูชุมชนอยางย่ังยืน : ขยายเครือขาย 
งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

6)  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกลวยสําหรบัชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ปาบอน 
และ ชุมชนทุงยาว ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง งบประมาณ จํานวน 90,000 บาท   
โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

7) โครงการการทําเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน งบประมาณ จํานวน 
270,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

8) โครงการสงเสริมการ เลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของชุมชน งบประมาณ จํานวน 
80,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  

9) โครงการ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชน
ตําบลลานขอยและ ชุมชนหมูที่ 3 ตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 
จํานวน 45,000 บาท โดย สํานักคอมพิวเตอร  

10)  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษนอย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 2 งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท โดย สํานักหอสมุด  
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1.1  โครงการทักษิณถ่ินยุติธรรมนําสูชุมชน  งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท  
โดย คณะนิติศาสตร  

1.2 โครงการการสรางความเขมแข็งใหกับผูสูงอายุในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน งบประมาณ 
จํานวน 100,000 บาท โดย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร  - 
2. งบดําเนินงาน  

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  (ใหระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราท่ีขอตั้ง
คาตอบแทน) 

 

2.1.1 คาตอบแทน    160,540  
1) คาตอบแทนวิทยากร  85,500 
2) คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 43,200 
3) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  30,160 
4) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิาน 1,680 

2.1.2 คาใชสอย   852,610 
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเล้ียง    96,900 
2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  188,580 
3) คาอาหารกลางวัน  237,040 
4) คาจางเหมาบริการ 296,170 
5) คาใชสอยอ่ืน ๆ 30,920 

2.1.3 คาวัสดุ   896,750 
1) วัสดุสํานักงาน 50,060 
2) วัสดุคอมพิวเตอร 14,950 
3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,500 
4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 17,120 
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 71,800 
6) วัสดุหลอลื่นและเช้ือเพลิง 98,200 
7) วัสดุวิทยาศาสตร 138,900 
8) วัสดุเกษตร 399,400 
9) วัสดุกอสราง 77,450 
10) วัสดุงานครวั 5,500 
11) วัสดุเคร่ืองแตงกาย 10,000 
12) วัสดุอ่ืน ๆ 9,870 

2.2 คาสาธารณูปโภค    3,100 
 (หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

** หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
1,911,000 
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15. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสูการพ่ึงพาตนเอง  
 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมาชิกในชุมชนสามารถมีรายไดอยาง
หลากหลายจากการทําเกษตรอินทรียแบบผสมผสานและมีการแปรรูปรวมถึงการทําการตลาด ทําใหชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางมั่นคงแมจะมีความผันผวนเก่ียวกับราคาผลผลิตทางการเกษตรก็ตาม  นอกจากนั้นยังสามารถ
พัฒนาเปนศูนยเรียนรูใหบริการองคความรูแกผูท่ีสนใจ ทั้งเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
 

16. ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการของคณะทํางาน โปรดเสนอรายละเอียดที่ทานเห็น
วามปีระโยชนตอการเสนอโครงการ (ระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ แหลงงบประมาณ สถานภาพ (หัวหนา
โครงการ/คณะทํางาน)  
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

1. โครงการถายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีชีวภาพที่สอดคลองกับนาขาวอินทรียเสริมสรางสุขภาวะ 
งบประมาณดําเนินการจากเงินรายได 2557 

2. โครงการพัฒนาจุลินทรียทองถ่ินผลิตปุยอินทรียชีวภาพท่ีเหมาะสมกับนาขาวสังขหยดอินทรีย 
งบประมาณดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 2559 

3. โครงการถายทอดระบบการทํานาเสริมสรางความมั่นคงอยางยั่ งยืนแกชุมชน งบประมาณ
ดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 2559  

4. โครงการถายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีชีวภาพที่สอดคลองกับนาขาวอินทรียเสริมสรางสุขภาวะ 
งบประมาณดําเนินการจากเงินรายได ประจําป 2557  

5. โครงการธนาคารน้ํา: ภูมิปญญาการจัดการพ้ืนที่ตนน้ําแบบมีสวนรวมของชุมชน (โครงการยอย
เฉลิม 84 พรรษา สรางฝายถวายองคราชัน) งบประมาณดําเนินการจากบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป 2554-2555  

6. โครงการฝายชะลอน้ําไหล คืนสมดุลธรรมชาติสูปาตนน้ําชุมชน งบประมาณเงินแผนดินประจําป 
2555 – 2557  

7. โครงการฝายชะลอน้ําไหล คืนสมดุลธรรมชาติสูปาตนน้ําชุมชน ปที่ 4 : พัฒนากลุมเครอืขาย ขยาย
พื้นที่สรางฝายชะลอน้ําไหล และปลูกปาริมหวย งบประมาณเงนิแผนดินประจําป  2558  

ฯลฯ 
คณะวิทยาศาสตร 

1. โครงการถายทอดการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน งบประมาณดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 
2558  

2.  โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย งบประมาณดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 2559  
3.  โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม  
4. โครงการสํารวจแหลงเรียนรูในจังหวัดพัทลุง  
5. โครงการยุวหมอดิน  

ฯลฯ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

1. โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตทางการเกษตร
ในพ้ืนที่หมูบานทุงลานโยพัฒนา  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  

2. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย กับดักแมลงในการปองกันโรคและแมลง ในสวนไมผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไมผลปลอดภัย 

3. การเพิ่มมูลคาจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ในการผลิตเห็ดฟาง และปุยหมัก 
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4. หัวหนาโครงการการผลิตผักปลอดสารพิษ แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ 
2555   

5. โครงการการเสวนาการปลูกปาลมน้ํามันในนาราง แหลงงบประมาณทักษิณวิชาการปงบประมาณ 
2554   

6. โครงการผลิตขาวมาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร 
7. ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิต 
8. การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีลุม

น้ําปากพนัง 
9. โครงการการบริบาลหญิงหลังคลอดในชุมชนดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
10. โครงการหนวยแพทยแผนไทยเคลื่อนที่ ป 2 

ฯลฯ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

1. โครงการ“หนึ่งหมอหนึ่งบาน ประชาชนอุนจิต นิสิตอุนใจ ป 2560” 
2. โครงการการบริบาลหญิงหลังคลอดในชุมชนดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ป2 
3. โครงการหนวยแพทยแผนไทยเคลื่อนที่ ป 3 
4. โครงการสวนสมุนไพรชุมชนหมู 8 บานพราว ป2559 ภายใตโครงการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

จากการสรางมหาวิยาลัยทักษิณ 
5. โครงการการบริบาลหญิงหลังคลอดในชุมชนดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
6. โครงการหนวยแพทยแผนไทยเคลื่อนที่ ป 2 
7. โครงการหนวยแพทยแผนไทยเคลื่อนที่ ป 2558 
8. โครงการการเยี่ยมบานและใหคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางในการดูแลผูปวยอัมพฤกษ ดวยการแพทย

แผนไทย 
 
คณะนิติศาสตร 

1. โครงการการศึกษาเรียนรูการใชกลไกทางกฎหมายเพื่อปกปองสิทธิชุมชนทองถ่ินในพ้ืนที่ภาคใต 
งบประมาณแผนดิน ป 2557 – 2558 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
สํานักหอสมุด 

1. โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง ในปงบประมาณ 2556 
2. โครงการหองสมุดมีชีวิตตนแบบ : โรงเรียนพัทลุง ในปงบประมาณ 2556 
3. โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง งบประมาณเงินแผนดิน ป 2557 
4. โครงการหองสมุดตนแบบสูโรงเรียนรอบร้ัว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งบประมาณเงิน

แผนดิน ป 2558 
5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULibM ประจําปงบประมาณ 2559 
6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษนอย Trainer” โรงเรียนรอบร้ัวมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปที ่งบประมาณเงินแผนดิน ป 2559 
ฯลฯ 

สํานักคอมพิวเตอร 
1. โครงการคายคอมพิวเตอร “การตัดตอวิดีโอ ดวยโปรแกรม Sony Vegas” 
2. โครงการสรางสื่อ E-Learning บทเรียนออนไลนบนเว็บไซต 
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3. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร หลักสูตร การตกรูปภาพดวย Adobe 
Photoshop 

4. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรหลักสูตร การใชโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2013 

5. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรหลักสูตร การใชโปรแกรม Microsoft Excel 
ฯลฯ 

17. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)- 
 
18. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล 

18.1 ผู รับทุนหรือผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการใหกับ
มหาวิทยาลัยทราบ โดยผานภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ ตามแบบฟอรมและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

18.2 ผูรับทุนหรือผู รับผิดชอบโครงการตองแจงกําหนดการโครงการใหมหาวิทยาลัยทราบ 
โดยผานภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ ลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ และยินยอมใหคณะกรรมการหรือ
ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเขารวมประเมินการจัดงานอยางนอย จํานวน 1 คร้ัง 

18.3 ผูรับทุนหรือผูรับผิดชอบโครงการตองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม พรอมแผนซีดี
บันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน สงใหภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินโครงการ
เสรจ็สิ้น 

18.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตองตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสภาพการแกไข
ปญหาที่ตั้งไว โดยสรุปสาระความรูที่ไดจากการดําเนินงานที่สามารถเผยแพรประชาสัมพันธได 

 

 
(ลงชื่อ)............................................ ผูเสนอโครงการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา) 
ประธานคณะทํางานชุดโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
.............../................................./............. 

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ) 

อธิการบดี 
.............../................................./........... 


