
 

   

 

โครงการบริการวิชาการ ประเภทสร้างความเช่ียวชาญให้บุคลากร 

1. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสาคูสู่ตลาด หัวหน้าโครงการ นางสาวจารีพร เพชรชิต ด าเนินการในวันที่ 31 
พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแป้งสาคูให้เป็นที่ยอมรับของตลาด สร้าง
มูลค่าเพ่ิม และสร้างกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากพืชปาล์มสาคู  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรในพ้ืนที่ ต.
เขาขาว และ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้รับความรู้ด้านการแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเข้มแข็ง 

 
  

   
 

 

2. โครงการการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน  หัวหน้าโครงการ นายสุดนัย เครือหลี ด าเนินการใน
วันที่ 25 มกราคม  2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมเรื่องความส าคัญของธาตุอาหารแต่ละธาตุต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของปาล์มน้ ามัน และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดส าหรับสวนปาล์มน้ ามัน ผลการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถปุระสงค์เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ ามันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



โครงการบริการวิชาการ ประเภทสร้างความเข้มเขง็ให้กบัชุมชน (ชุมชนบ้านทา่ซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ) 

1.   โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้ าปากพนัง  มี 9 กิจกรรมย่อย  
 

กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ นายสุดนัย เครือหลี ด าเนินการ
ในวันที่ด าเนินการในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธ์ที่ดี เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกในปีต่อไป ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการปลูกข้าวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

   
 

กิจกรรมย่อยที่ 2 :  โครงการการจัดการกระบวนการผลิตปลาดุกต้นทุนต่ าและพ่ึงพาตนเอง   หัวหน้า
โครงการ นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์ ด าเนินการในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และเทคนิค
เกี่ยวกับการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบพ่ึงพาตนเอง ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรสามารถผลิตน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือการบ าบัดน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ด้วยตนเอง 

 

   
 

กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักทางใบปาล์มน้ ามันโดยใช้หัวเชื้อพืชหมักชนิด
คัดเลือกสายพันธุ์ และการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยการผลิตเป็นฟางปรุงแต่งด้วยยูเรียเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหาร
หยาบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของชุมชนบ้านท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์ 
ด าเนินการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักทางใบปาล์มน้ ามันโดยใช้
หัวเชื้อพืชหมักชนิดคัดเลือกสายพันธุ์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของชุมชนบ้านท่าซอม 
จ.นครศรีธรรมราช และเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยการผลิตเป็นฟางปรุงแต่งด้วยยูเรีย
เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของชุมชนบ้านท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช ผลการด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรมีแหล่งอาหารหยาบส าหรับใช้เป็นอาหารโคเนื้อตลอดทั้งปี 

 

        



กิจกรรมย่อยที่ 4 : ปลูกเลี้ยงพรรณไม้ท้องถิ่นและการจัดตกแต่งสถานที่ กลุ่มรักษ์พัฒนาลุ่มน้ า “กลุ่มไม้
ประดับจัดสวน” หัวหน้าโครงการ นายจ าเลือง เหตุทอง ด าเนินการในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าความรู้ในการจัดสวนเพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว การจัดการพ้ืนที่บ้าน ถนนในชุมชน ที่
พักผ่อน พ้ืนที่สาธารณะในชุมชน และเพ่ือเพ่ิมโอกาสการท างานและเพ่ิมรายได้ การด าเนินงานโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เกษตรกรสามารถต่อยอดและรับงานจัดตกแต่งสวน และซุ้มนิทรรศการในชุมชนได้ 5 คน 

 

   
 

กิจกรรมย่อยที่  5 : โครงการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรชุมชนบ้านท่าซอม อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการผลิตกระถางปลูกผักสวนครัวจากดินผสมแกลบจ าหน่าย  หัวหน้าโครงการ นายสุทธิพร 
เนียมหอม ด าเนินการในวันที่ 18 พฤษภาคม  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่เป็นผลพลอยได้
เหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือผลิตเป็นกระถางปลูกผักสวนครัว ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เกษตรกรเรียนรู้
วิธีการผลิต ท าให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในครัวเรือน และน าไปผลิตเพื่อจ าหน่ายได ้

 

   
 
 

 
 

กิจกรรมย่อยที่ 6 : โครงการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจัดท าบัญชีครัวเรือนชุมชนสินค้า
เกษตรบ้านท่าซอม หัวหน้าโครงการ นายสาธิต  บัวขาว ด าเนินการในวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรบ้านท่าซอม และพัฒนาความรู้ความสามารถ
การจัดท าบัญชีครัวเรือนเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลท่า
ซอมได้รับความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจัดท าบัญชีครัวเรือน และสามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเข้มแข็ง 

 

   
 
 



กิจกรรมย่อยที่ 7 : โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษฝางข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านท่าซอม อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ผศ.สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ ด าเนินการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน ผลการ
ด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ื อใช้ใน
ครัวเรือน สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ย และสร้างรายได้จาการผลิตปุ๋ยหมักขาย 

 

   
 

กิจกรรมย่อยที่ 8 : การขุนไก่พ้ืนเมือง  หัวหน้าโครงการ รศ.พิน  นวลศรีทอง ด าเนินการในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและดูแลไก่ขุนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้ทางการเกษตร ผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และน าไปปรับใช้เป็นอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 

   
 

กิจกรรมย่อยที่ 9 :  การเสวนารายงานผลการด าเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน   
หัวหน้าโครงการ  นายสุดนัย  เครือหลี ด าเนินการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวางแผนและ
ปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีถัดไป ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์คณาจารย์
ได้ทราบความปัญหาจากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ และจะน าไปปรับปรุงในการด าเนินการบริการวิชาการใน
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

 



โครงการบริการวิชาการ ประเภทยกระดับคุณภาพชีวิต  (ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ) 
1.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงด้วงสาคู หัวหน้าโครงการ นายสุดนัย เครือหลี ด าเนินการในวันที่ 

30 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงด้วงสาคู ผลการด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เกษตรกรชาวชุมชนกะปางมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงด้วงสาคูและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
เลี้ยงด้วงให้แกบุ่คคลในชุมชนได้ 

 

   
  

โครงการบริการวิชาการ ประเภทรับใช้สังคม  
          1. โครงการการฝึกอบรมการท าดอกไม้จันทน์ พวงหรีด เหรียญโปรยทาน  หัวหน้าโครงการ ผศ.ทิวา  รักนิ่ม 
ด าเนินการในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เป็น
ภาระของผู้อื่นมีสังคมของตนเอง และสามารถน าความรู้ไปสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรสามารถท าดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และ
เหรียญโปรยทาน ได้สามารถสร้างเป็นอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว นักศึกษามีองค์ความรู้ทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัติ และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

   
 

โครงการบริการวิชาการ ประเภทตามค าร้องขอ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิซ าปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง หัวหน้าโครงการ นายสมใจ  ช่วยทุกข์  

ด าเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน -16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ใน
มูลนิธิ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืชสมุนไพร และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์มูลนิธิซ าปอกง (หลวง
พ่อโต) ทุ่งสง มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน 

 

   



โครงการบริการวิชาการ ประเภทเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Educational pipeline) 
          1. โครงการการป้องกันโรคสัตว์ปีกขั้นพ้ืนฐาน หัวหน้าโครงการ ผศ.กัณห์  ไฝขาว  ด าเนินการในวันที่ 27 
มิถุนายน  2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเกษตร
ชลธี และให้ความรู้เพ่ิมทักษะให้นักเรียนด้านป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ การท าวัคซีนสัตว์ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนของ
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัวในด้านการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้วัคซีนในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้สัตว์เลี้ยงมี
สุขภาพดีขึ้น ผลผลิตมากขึ้น อัตราการรอดสูง 

 

   
 

 
 
 
 
 
 


