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แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ ถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงชุมชนเครือขายขยายผลสูชุมชนบานพราว 
ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

2. สวนงาน/หนวยงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตรา จันโสด 
ตําแหนง นักวิชาการ   
โทรศัพทเคลื่อนที่ 084-127-3880 
E-mail : jittraj28@gmail.com 

 

3. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ   
3.1 ประเภทโครงการ (ทําเครื่องหมาย  ใน [   ] ไดเพียงขอเดียวเทานั้น) 

[    ]  โครงการเพื่อสรางภาพลักษณใหกับมหาวิทยาลัย   
[    ]  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
[]  โครงการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   

3.2 ลักษณะโครงการ  (ทําเครื่องหมาย  ใน [   ] ไดเพียงขอเดียวเทานั้น) 
[    ]  โครงการใหม 
[ ]  โครงการตอเนื่อง ปที่ 3 

 (โปรดแนบสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จที่ผานมาประกอบดวย) 
3.3 ลักษณะการดําเนินงานโดย  (ทําเครื่องหมาย  ใน [  ] ไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  การวิเคราะห ทดสอบ หรือการตรวจซอม 
[   ]  การใหบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ 
[   ]  การจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
[   ]  การใหบริการจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
[   ]  การสํารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการวาจาง 
[   ]  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
[   ]  การวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ หรือผลิต 
[   ]  การใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
[   ]  การใหบริการขอมูล สารสนเทศ 
[   ]  การประชุมเชิงวิชาการ  
[   ]  การจัดนิทรรศการ  
[   ]  การเปนวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 
[]  การจัดโครงการเชิงพัฒนาที่เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (ระบุชื่อชุมชน) ชุมชนตะโหมด  

อ.ตะโหมด ชุมชนดอนประดู อ.ปากพะยูน และชุมชนบานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง (โปรดแนบเอกสารสรุปผล
การสํารวจความตองการของชุมชน ทองถ่ิน จังหวัด ที่แสดงถึงความสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินงาน) 

ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
“โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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[   ]  การใหบริการวชิาการอื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................  
 

4. ความสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวของ (ทําเครื่องหมาย  ใน [  ] ไดมากกวา 1 ขอ) 
4.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567  

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเปนเลิศในการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติ 

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ 
ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใชชี้นําการพัฒนาใหกับ
สังคม และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

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

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความเปนเลิศดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน  

[   ]  ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สู
มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมที่เขมแข็งมีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได 

 
4.2 ความสอดคลองกับยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ หรือจุดเนนของสวนงาน/หนวยงาน 
 

ยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ หรือจุดเนน รายละเอียด (พอสังเขป) 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคม
แหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต
ตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโตอยาง
ตอเนื่อง  

เปนโครงการบริการวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยและชุมชน
เครื อข ายรอบด านทั้ งทางด าน เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดลอม และสุขภาวะ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทของแตละชุมชน 

4.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต/ิกลุมจังหวัด/จังหวัด/ทองถิ่น (อปท. อบจ. เทศบาล อบต.) 
 

ยุทธศาสตร รายละเอียด (พอสังเขป) 
ยุทธศาสตรชาต ิ  
1.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให
มี สุ ขภ าวะที่ ดี  โ ดยการนํ าองค ความรู ด า น
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 
สนับสนุนการสรางรายไดในครัวเรือนใหเพียงพอ
กับการดํารงชีวิต  

2.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม  
   

สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเขมแข็งของชุมชน   

- สงเสริมใหชุมชนสรางความเขมแขงสามารถ
พึ่งตนเองได 



~ 3 ~ 
 

แบบฟอรม มทษ 2-2561  โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

ยุทธศาสตรจังหวัดพัทลุง  
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

- สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
- การลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรดวยการ
ทําเกษตรอินทรียบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนา ฟนฟูสภาพดินและการใชประโยชนในที่ดินให
เหมาะสมกับการเกษตร  

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

- สงเสริมการทําเกษตรที่สอดคลองกับธรรมชาติดวยการทํา
เกษตรระบบอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ 

- สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
ควบคูกับการสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
- เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน 

 
4.4 สอดคลองตามบริบทของโครงการ 
 

ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
[]  การสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ

มหาวิทยาลัย 
(ระบุรายละเอียด) 
เปนการถายทอดองคความรูจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน ทํา
ใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของชุมชนในทองถิ่น และเกิด
ภาพลักษณที่ดี ดานการนําความรูทางวิชาการที่ชุมชน
สามารถนําไปใชไดจริง นิสิตไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
รวมกับชุมชน 

[]  การสงเสริม สืบสานโครงการพระราชดําริ 
 

(ระบุรายละเอียด) 
- การจัดการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ยึดหลักการทําเกษตร
ระบบอินทรียแบบผสมผสานควบคูไปกับการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

[]  การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน/
ผูรับบริการ 

(ระบุรายละเอียด) 
- เปนการสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักในการทําการเกษตรที่
สอดคลองกับธรรมชาติ  กอใหเกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศ สงผลใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน ซึ่ง
เกื้อหนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และเกิดการพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน 
- การสรางความรวมมือของคนในชุมชน เพื่อพัฒนากลุมใน
ระบบเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร เพิ่มรายได ลดตนทุนการผลิต 
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ความสอดคลอง รายละเอียด (พอสังเขป) 
[ ]  การมีสวนรวมของชุมชน/การสราง

เครือขายความรวมมือ 
(ระบุรายละเอียด) 
- ระบุพ้ืนที่/ชุมชนที่รับบริการ 
1. ชุมชนบานพราว ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
2. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
3. ชุมชนดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  

[ ]  มีองคความรูผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เปนฐานและมีความพรอมดานครุภัณฑ (ถาม)ี 

(ระบุรายละเอียด) 
- ระบุองคความรู 
1. การทําปุยอินทรียชีวภาพ 
2. การทําเกษตรระบบอินทรีย  
- ระบุผลงานวิจัย/งานสรางสรรค 
1. การเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และคุณคาทาง

โภชนาการของขาวไรซเบอรรี่ที่มีการใชปุยอินทรียภายใต
ระยะปลูก 2 ระยะ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

2. การคัดเลือกจุลินทรียทองถิ่นเปนหัวเชื้อในการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ 

3. การตรวจสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงและยากําจัด
วัชพืชในขาว น้ําและดินกลุมทํานาอินทรียตะโหมด 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

4. ผลของแหนแดง Azolla pinnata ตอการเจริญเติบโต
ของขาวสังขหยด 

 
5. ระบุองคความรู และการบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (สามารถระบุไดมากกวา 1 ขอ)  

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 
องคความรูที่คาดวาจะไดรับจากโครงการบริการ
วิชาการ 

(ระบุองคความรู) 

[   ]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอน  

(ระบุหลักสูตรหรือรายวิชา) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชา 
0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ที่นํากิจกรรมของโครงการบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมในรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น ไดแก ฐานการเรียนรู
วิถีชีวิตชาวนา  

[   ]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการวิจัย/งานสรางสรรค  

(ระบุหัวของานวิจัย/งานสรางสรรค)  
1 . เรื่องการคัดเลือกจุลินทรียทองถิ่นเปนหัวเชื้อในการ

ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  
2 . เรื่องการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และ

คุณคาทางโภชนาการของขาวไรซเบอรรี่ที่มีการใชปุย
อินทรียภายใตระยะปลูก 2  ระยะ อ.ตะโหมด จ.
พัทลุง  

3 . เรื่องผลของระยะปลูกและคุณภาพของปุยอินทรียตอ
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พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 
การเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวไรซ
เบอรรี่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

4 . เรื่องการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวสังขหยด
อินทรีย เมื่อใชจํานวนตนกลาตอกอแตกตางกัน 

5 . เรื่องผลของสารสกัดหยาบจากใบสะเดาเทียมตอการ
ตายของหอยเชอรี่ 

[   ]  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(ระบ ุเรื่อง การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ  
6.1 คณะทํางาน : สถาบันปฏิบัติการเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี  ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวจิตรา  จันโสด  หัวหนาโครงการ 
อ.ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ คณะทํางาน 
นางสาววานิด  รอดเนียม  คณะทํางาน 
นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน คณะทํางาน 
นางสาวณัฐนรี เซงบุญเลง คณะทํางาน 

     6.2 หนวยงานรวมภายใน 
 - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 - คณะวิทยาศาสตร 

หนวยงานรวมภายนอก : 
 - สภาลานวัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

- กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
- เทศบาลตําบลตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
- กํานันและผูใหญบานตําบลตะโหมด 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
- เทศบาลตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
- กลุมสหกรณการเกษตรแมบานภักดีรวมใจ ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุงเขต 2 (โรงเรียนบานดอนประดู โรงเรียนวัดควนเผยอ 
โรงเรียนวัดหัวควน และโรงเรยีนวัดไทรพอน) 
- ผูใหญบาน หมูที่ 3 ชุมชนบานพราว ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

      6.3 วิทยากร (ถามี) - 
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7. หลักการและเหตุผล (กลาวความเปนมา ขอบเขต ความจําเปน ความสําคัญในการจัดทําโครงการ ระบุ
ประเด็นปญหา ความตองการ ของผูรับบริการ) 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดําเนินชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในราชกาลที่ 9 
มีพระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมา ปจจุบันประชาชนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจทุกระดับ สําหรับเศรษฐกิจการเกษตรพบวาเกษตรกรตองเผชิญกับ
ความเสี่ยงทั้งภัยธรรมชาติ น้ําทวมฝนแลง เผชิญราคาขึ้นลงของสินคาที่เกษตรกรไมไดเปนผูกําหนด ปจจัยการผลิต
ที่เกษตรกรตองซื้อตามราคาท่ีถูกกําหนด เผชิญกับการเจ็บไขไดปวยจากการใชสารเคมีสังเคราะหในการผลิต กลาว
ไดวากระบวนการผลิตทางการเกษตรกรสงผลกระทบทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และดานสุข
ภาวะ เกษตรกรจึงจําเปนตองยืนอยูบนหลักเหตุและผล มีการบริหารจัดการที่มีภูมิคุมกันตามหลักความพอเพียง  

ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการมีการสนับสนุนการ
บริการวิชาการที่สงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนตะโหมด และชุมชนดอนประดู มีการประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักการทําเกษตรอินทรีย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนใหพัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต และ
เสริมสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนแกชุมชน มีการรวมคิดรวมทํากับชุมชนในการผลิตพืชระบบอินทรีย ไดแก การ
ผลิตขาวและผักอินทรีย เปนการใหบริการวิชาการที่สงเสริมผลิตสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพ เสริมสรางความ
มั่นคงดานอาหาร สรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับความตองการของตลาด มีมาตรฐานความปลอดภัยเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จากการสงเสริมและรวมรณรงคใหชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดูมีการทําเกษตรอินทรียมาอยาง
ตอเนื่อง เกษตรกรเห็นความสําคัญของการการรวมกลุมเพราะสามารถเปนเครื่องมือในการควบคุมการผลิต ทําให
เกิดการตอรองทางเศรษฐกิจทีเ่ห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน จนปจจุบันชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดูมีการจัดตั้ง
กลุมผลิตขาวอินทรีย กลุมปลูกผักอินทรีย และกลุมผลิตปุยอินทรีย สามารถเปนตัวอยางจริงในชุมชนที่เกษตรกร
รายอื่นๆ สามารถเรียนรูและเห็นผลจริงซึ่งชวยใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางความมั่นใจในระบบ
เกษตรอินทรีย สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูในชุมชนและเปนฐานการเรียนรูในการพัฒนานิสิต  

จากการขับเคลื่อนชุมชนใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนกระบวนการสรางชุมชน
ตนแบบขยายไปสูชุมชนเครือขาย ผลลัพธที่ไดทําใหมหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการเชื่อถือศรัทธาจากชุมชนและ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของชุมชนไดเปนอยางดี สําหรับเกษตรกรชุมชนหมูที่ 3 
ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยูบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
พบวา ยังประสบปญหาและยังขาดภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ยังยึดหลักการทําเกษตรเชิงเดี่ยว
ที่ใชระบบเคมี ทําใหมตีนทุนการผลิตที่สูงเพราะยังพึ่งปจจัยการผลิตจากภายนอกเปนสวนใหญ จากผลการสํารวจ
ปญหาและความตองการของชุมชนบานพราว ในปงบประมาณ 2561 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ จึงมีเปาประสงคที่จะดําเนินการโครงการถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงชุมชน
เครือขายขยายผลสูชุมชนบานพราว โดยพัฒนาชุมชนเครือขาย ไดแก ชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู เปน
ตนแบบในการขับเคลื่อนกลุมผลิตพืชอินทรียชุมชนบานพราว เปนการถายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีการผลิต
พืชระบบอินทรียที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน มุงเนนใหชุมชนเกิดการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางยั่งยืน  
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8. วัตถุประสงค  
(ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล ไมควรเกิน 3 ขอ โดยเนนวัตถุประสงคหลัก) 
8.1 เพื่อเสริมสรางการทําเกษตรอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน 
8.2 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนสําหรับเปนฐานการเรียนรูในการพัฒนานิสิต  
8.3 เพื่อขยายผลการผลิตพืชอินทรียของชุมชนชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดูสูชุมชนบานพราว 
8.4 เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

9. พื้นที่ หรือชุมชนเปาหมาย (ระบชุุมชน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
9.1 ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
9.2 ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
9.3 ชุมชนบานพราว ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

10. กลุมเปาหมาย (เนนใหบริการกับกลุมเปาหมายภายนอกเปนหลัก) 
ภายนอก 

[]   เกษตรกร 
กลุมขาวและผักอินทรียชุมชนตะโหมด ดอนประดู และบานพราว   50  คน 
[]   นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก    250 คน 
[]   ขาราชการ/ครูผูสอนสถานศึกษา    10 คน 

     รวม     310 คน 
[   ]  ภาคี/องคกรเครือขายภายนอก จํานวน.................เครอืขาย (โปรดระบุชื่อเครือขาย) 

ภายใน 
[ ]  นิสิต       500  คน 
[ ]  บุคลากร      10   คน 
       รวม  510  คน 
      รวมทั้งสิ้น 820 คน  

11. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ (สามารถกําหนด ผลผลิต/ผลลัพธ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม) 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวชี้ว ัด หนวย คาเปาหมาย 

ระดับผลผลิต    
เชิงปริมาณ จํานวนผูรับบริการ คน 820 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85 
 การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85 
เชิงเวลา โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ 85 
เชิงตนทุน คาใชจายของโครงการเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  
ระดับผลลพัธ   
เชิงปริมาณ ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 
 เกษตรกรเกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนการผลิตขาวและผักเคมีสู

ระบบอินทรีย ไมนอยกวา 
คน 30 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชน
จากการบริการ  

รอยละ 80 

 มีพ้ืนทีน่าขาวอินทรียในชุมชนเปาหมาย ไมนอยกวา ไร 100 
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ : ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)  
(คําอธิบาย : แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งที่ระบุเปนตัวเงินและไมสามารถระบุเปนตัวเงินได) 

ผลกระทบ รายละเอียด 
[ ]  มิติเชิงสังคม 1.มหาวิทยาลัยและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
[  ]  มิติเชิงเศรษฐกิจ 1.การทําเกษตรอินทรียสามารถชวยลดตนทุนการผลิต สรางมูลคา 

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 
[ ]  มิติเชิงสิ่งแวดลอม 1.การทําเกษตรอินทรียชวยลดสารเคมีตกคางในน้ําและดิน 
[   ]  มิติเชิงวัฒนธรรม - 
[ ]  มิติทางสุขภาวะ/สาธารณสุข 1.เกิดประโยชนดานเสริมสรางสุขภาวะท้ังกับผูผลิต ผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอมจากการทําเกษตรในระบบเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 
[   ]  มิติอ่ืน ๆ  - 

 

13. การประเมินผลโครงการ 
13.1 วิธีการ 

โดยประเมินความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการผาน

กระบวนการประเมินผล ไดแก การทําแบบสอบถาม การสัมภาษณจากผูเขารวมโครงการ การ

วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผานกิจกรรมการจัดตั้งกลุม กิจกรรมสํารวจพื้นที่ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู และการเก็บตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิต เพื่อตรวจสอบสารพิษตกคางจากการทํา

การเกษตรของสมาชิกกลุมตาง ๆ  

13.2 เครื่องมือ  

  แบบประเมินความพึงพอใจ 

   แบบสําภาษณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   สมุดจดบันทึกการทําเกษตรอินทรีย  

13.3 ระยะเวลา  

กระบวนการประเมินจะใชระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2561 
 

14. วิธีดําเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการวางแผน การดําเนนิงาน และการประเมินผล) 
14.1 พื้นที/่สถานที่ดําเนินโครงการ  

ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

ชุมชนบานพราว ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

14.2 วันเริ่มตนโครงการ เดือนตุลาคม 2560 วันสิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2561 
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14.3 แผนการดําเนินการ/ปฏทิินปฏิบัติงาน 

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

แผนงาน ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมวางแผนดําเนินงานรวมกับ
คณะทํางานรวมภายในมหาวิทยาลัย
และหนวยงานรวมในชุมชน 

            

2 สํารวจและคัดเลือกครัวเรือน
ตนแบบในการพัฒนาเปนกลุมผลติ
พืชอินทรีย (ขาวและผัก) 

            

3 สงเสริมและพัฒนาครัวเรือน
ตนแบบ 
3.1 จัดกิจกรรมการถายทอดองค
ความรูระบบการทําเกษตรอินทรยี 
ดังนี ้(ภาคบรรยายและปฏิบตัิ) 
-การคัดเลือกเมล็ดพันธุไวใชเอง 
-การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 
-การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางใน
ผลผลติ ดินและน้ํา 
-การผลติปุยอินทรีย การจัดการดนิ
โดยชีววิธ ี
-การทําบัญชีรายรับรายจายการผลิต
พืชอินทรียแตละครัวเรือน 
3.2 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาว
และผักอินทรียในแตละชุมชน 
(บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย) 

            

4 จัดกิจกรรมถายทอดประสบการณ
ความสําเร็จของครัวเรือนตนแบบการ
ผลิตพืชอินทรีย สูสมาชิกครัวเรือน
อื่นๆ 
4.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรอืน
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 
4.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตพืชอินทรีย 

            

5 ติดตามการนําความรูของสมาชกิที่
ไดไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอด
ในกิจกรรมของแตละครัวเรือน 

            

6 ติดตามและประเมินผลโครงการ             
7 ถอดบทเรียนและสรปุผลโครงการ             
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14.4 การดําเนินงานรายกิจกรรม 

วัน เวลา 
สถานที ่

กิจกรรมและวิธีการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค
กิจกรรม 

กลุม 
เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

ผลที่เกดิขึ้น 
ปญหา 

อุปสรรค
ขอเสนอแนะ 

ต.ค.-พ.ย. 
60 

1 ประชุมวางแผน
ดําเนนิงานรวมกับ
คณะทํางานรวมภายใน
มหาวิทยาลยัและหนวยงาน
รวมในชุมชน 

เพื่อวางแผนการ
ดําเนนิงานของ
โครงการในแตละ
กระบวนการ 

คณะทํางาน จาก
หนวยงานรวม
ภายในและภายนอก 

5,000 ไดแผนปฏิบัติ
งาน และหนาที่
รับผดิชอบ 

  

พ.ย.-ธ.ค. 
60 
ชุมชนบาน
พราว  
ตะโหมด 
ดอนประดู 

2 สํารวจและคดัเลือก
ครัวเรือนตนแบบในการ
พัฒนาเปนกลุมผลติพืช
อินทรีย (ขาวและผัก) 
-รับสมคัรสมาชิกใหมในกลุม
ทํานาอินทรียชุมชนตะโหมด 
และกลุมผักอินทรียชมุชน
ตะโหมด 
-จัดตั้งกลุมทํานาอินทรีย
ชุมชนดอนประดู 
-สํารวจครัวเรือนตนแบบใน
ชุมชนบานพราว 

เพื่อศึกษาขอมลูตน
ทุนเดมิที่มีในแตละ
พื้นที่ และคดัเลือก
เกษตรกรทีม่ีความ
พรอมทีจ่ะสามารถ
ตอยอดไปสูการเปน
ครัวเรือนตนแบบ
การผลติพืชอินทรยี 

-เกษตรกรชุมชน
บานพราว ตะโหมด 
และดอนประดู 
 

10,000 -ไดครวัเรือน
สําหรับพัฒนา
เปนครัวเรือน
ตนแบบ 

  

พ.ย.60-
มี.ค.61 
ชุมชนบาน
พราว  
ตะโหมด 
ดอนประดู 

3 สงเสริมและพัฒนา
ครัวเรือนตนแบบ 
สนับสนุนกลุมเดิมให
เขมแข็ง คือ กลุมทํานา
อินทรียชุมชนตะโหมด 
กลุมทํานาอินทรียชุมชน
ดอนประดูและกลุมผัก
อินทรียชุมชนตะโหมด  
3.1 จัดกิจกรรมการ
ถายทอดองคความรูระบบ
การทําเกษตรอินทรีย ดังนี ้
(ภาคบรรยายและปฏบิัติ) 
-การคัดเลือกเมล็ดพันธุไว
ใชเอง 
-การจัดการศัตรูพืชโดยชีว
วิธ ี
-การตรวจวิเคราะห
สารพิษตกคางในผลผลติ 
ดินและน้ํา 
-การผลติปุยอินทรีย การ
จัดการดินโดยชีววิธ ี
-การทําบัญชีรายรับ
รายจายการผลิตพืช
อินทรียแตละครัวเรือน 

-เพื่อพัฒนาองค
ความรูเกี่ยวกับการ
ผลติเกษตรอินทรีย
ที่สามารถนาํมาใช
ในการผลติอยาง
เปนระบบ 
-เพื่อพัฒนา
ครัวเรือนตนแบบ
สําหรับเปนแหลง
ถายทอดองค
ความรูการผลติพืช
อินทรีย 

-เกษตรกรชุมชน
บานพราว ตะโหมด 
และดอนประดู 
-นิสิต และนกัเรียน 
 

85,000 -สมาชิกกลุมมี
ความรูและ
เขาใจระบบการ
ผลติเกษตร
อินทรียและ
สามารถ
นําไปใชไดจริง 
-เกษตรกร
ครัวเรือน
ตนแบบ
สามารถนาํ
ความรูไปปรบั
ใชในการผลติ
พืชอินทรีย 
และเปน
ตนแบบใหกับ
เกษตรกร
ครัวเรือนอื่นๆ 
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วัน เวลา 
สถานที ่

กิจกรรมและวิธีการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค
กิจกรรม 

กลุม 
เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

ผลที่เกดิขึ้น 
ปญหา 

อุปสรรค
ขอเสนอแนะ 

 กลุมทํานาอินทรีย และ
กลุมผักอินทรยีชุมชนตะ
โหมด กลุมทํานาอินทรีย
ชุมชนดอนประดู 
3.2 จัดทําแปลงสาธิตการ
ปลูกขาวและผักอินทรียใน
แตละชุมชน (บูรณาการ
กับการเรยีนการสอนและ
การวิจัย) 
3.3 พัฒนาระบบการแปร
รูปเพื่อสรางมูลคา และ
สรางตลาดเกษตรอินทรยี  

ก.พ.-
พ.ค.61 
ชุมชนบาน
พราว  
ตะโหมด 
ดอนประดู 

4 .จดักิจกรรมถายทอด
ประสบการณความสําเรจ็
ของครวัเรือนตนแบบการ
ผลติพืชอินทรีย สูสมาชิก
ครัวเรือนอื่นๆ 
4.1 จดักิจกรรมศึกษาดูงาน
ครัวเรือนตนแบบทีป่ระสบ
ความสาํเร็จ  
-ศึกษาดูงานกลุมทํานา
อินทรียชุมชนตะโหมด กลุม
ผักอินทรียชุมชนตะโหมด 
เปนตน 
4.2 จดัอบรมใหความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกบัการผลิตพืช
อินทรีย  

เพื่อเผยแพรองค
ความรูและขยายผล
การดําเนินงาน 

- เกษตรกรชุมชน
บานพราว ตะโหมด 
และดอนประดู 
-นิสิต และนกัเรียน 

60,000 มี เ ก ษ ต ร ก ร
สนใจเขารวม
กลุมเพิ่มขึ้น 

  

ก.พ.-มิ.ย.
61 
ชุมชนบาน
พราว  
ตะโหมด 
ดอนประดู 

5 ติดตามการนําความรูของ
สมาชิกทีไ่ดไปประยกุตใช
และพัฒนาตอยอดใน
กิจกรรมของแตละครัวเรือน 

เพื่อตดิตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนนิการพัฒนา
กลุมผลติพืช
อินทรีย 

-เกษตรกร 
 

20,000 ไดขอมลูของ
ครัวเรือนที่นํา
ความรูไปใช
ประโยชนไืด
จริง 

  

ม.ค.-ส.ค.
61 

6 ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

เพื่อประเมนิผล
ความสาํเร็จของ
โครงการ 

-คณะทาํงาน 8,000 ไดผลการ
ประเมิน
โครงการ 

  

ก.ค.-ก.ย.
61 

7 ถอดบทเรียนและ
สรุปผลโครงการ 
 
 

วิเคราะหรวบรวม
ขอมูล ผลการ
ดําเนนิงาน 

-คณะทาํงาน 2,000 -รายงานฉบบั
สมบูรณ 
-องคความรู
จากโครงการ 
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14.5 งบประมาณ 

14.5.1 รายรับ      

14.5.1.1 งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 190,000 บาท 

14.5.1.2 งบจากการเก็บคาลงทะเบียน (ถามี) (จํานวนเงิน x จํานวนคน) ……………………บาท 

14.5.1.3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น (ถาม)ี………………. บาท 

14.5.2 รายจาย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามหลักเกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการ
บริการวิชาการงบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

รายการ จํานวนเงิน 

1.  งบบุคลากร 
      คาจางช่ัวคราว (สนับสนุนเฉพาะโครงการทีม่ีการบรูณาการรวมกันหลายหนวยงาน) 
2.  งบดําเนินงาน 

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ(ใหระบุรายละเอียดจํานวนคน/จาํนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งคาตอบแทน) 
2.1.1 คาตอบแทน  
2.1.2 คาใชสอย    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ : คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  (วันละ 240 บาท  x  30  วัน)  
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม : (มื้อละ 30 บาท x 14 มื้อ x 50คน) 

-จัดประชุม เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู -จัดประชุมวางแผนรวมกับคณะทํางาน -กิจกรรมอบรมถายทอด
ความรู 5 ครั้ง 

3) คาอาหารกลางวัน (มื้อละ 100 บาท x 7 มื้อ x 50คน)  
-จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู –กิจกรรมอบรมถายทอดความรู ความรู 5 ครั้ง 

4) คาจางเหมาบริการ  
-คาเชาเหมายานพาหนะ  -คาตรวจสอบสารพิษตกคางในดิน น้ําและผลผลิต –คาจางเหมาสถานที่  
–คาทดลองตลาด -คาจางเหมาเตรียมแปลงสาธิต 

2.1.3 คาวัสดุ   
1) วัสดุสาํนักงาน (กระดาษ และหมกึพิมพ) 
- เอกสารการอบรม 5 ชุด ๆละ 50 เลมๆละ 50 บาท 
- คาถายเอกสารจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 10 ครั้งละ 1,000 บาท   
3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร : คาจัดทาํไวนิล และของท่ีระลึก  
4) วัสดุอุปกรณในการเรียนรูปฏิบัติการ : การปรับปรุงดินโดยชีววิธี การใชหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่นผลติปุย
อินทรีย การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี การคัดเลือกพันธุพืช การบันทึกขอมูลการทําเกษตร 
5) วัสดุเครื่องแตงกาย (เสื้อกลุม 50 ตัวๆละ 200 บาท)  
 

2.2 คาสาธารณูปโภค    
- 

2.3 คาธรรมเนียมการบริการวิชาการ (ถามี)- 
 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
 

 
- 

 
 

- 
 
   7,200 
 21,000 
  
   
35,000 
 
30,000 
 
 
 
 
12,500 
 2,000 
10,000 
4,000  
58,300 
 
10,000 
 

- 
 
- 
 

190,000 
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15. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสูการพึ่งพาตนเอง  
 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนที่พึ่งพาตัวเองไดในดานการผลิตพืชอินทรีย 
(ผลิตผักและขาวอินทรีย) สามารถเปนแหลงเรียนรูใหบริการองคความรูแกผูที่สนใจ ทั้งเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน  
 
16. ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการของคณะทํางาน โปรดเสนอรายละเอียดที่ทานเห็น

วามีประโยชนตอการเสนอโครงการ (ระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ แหลงงบประมาณ สถานภาพ (หัวหนา
โครงการ/คณะทํางาน)  

16.1 โครงการปรับกระบวนทัศนนาขาวเคมี สูขาวสังขหยดอินทรีย ตอยอดภูมิปญญาบรรพชน งบประมาณ
ดําเนินการจากเงินรายไดรายวิชา 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น ประจําป 2556-2557 (จิตรา จันโสด หัวหนา
โครงการ)  
16.2 โครงการถายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสอดคลองกับนาขาวอินทรียเสริมสรางสุขภาวะ 
งบประมาณดําเนินการจากเงินรายได ประจําป 2557 (จิตรา จันโสด หัวหนาโครงการ) 
16.3 โครงการพัฒนาจุลินทรียทองถิ่นผลิตปุยอินทรียชีวภาพที่เหมาะสมกับนาขาวสังขหยดอินทรีย 
งบประมาณดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 2558 (จิตรา จันโสด หัวหนาโครงการ) 
16.4 โครงการถายทอดระบบการทํานาเสริมสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนแกชุมชน งบประมาณดําเนินการ
จากเงินแผนดินประจําป 2559 (จิตรา จันโสด หัวหนาโครงการ) 
16.5 โครงการ ถายทอดระบบการทําเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสูชุมชนดอน
ประดู งบประมาณดําเนินการจากเงินแผนดินประจําป 2560 (จิตรา จันโสด หัวหนาโครงการ) 
 

17. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถาม)ี- 
 

18. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล 
18.1 ผูรับทุนหรือผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการใหกับ

มหาวิทยาลัยทราบ โดยผานภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

18.2 ผู รับทุนหรือผู รับผิดชอบโครงการตองแจงกําหนดการโครงการใหมหาวิทยาลัยทราบ 
โดยผานภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการ ลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ และยินยอมใหคณะกรรมการหรือ
ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเขารวมประเมินการจัดงานอยางนอย จํานวน 1 ครั้ง 

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

18.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตองตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสภาพการแกไข
ปญหาที่ตั้งไว โดยสรุปสาระความรูที่ไดจากการดําเนินงานที่สามารถเผยแพรประชาสัมพันธได 
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 (ลงชื่อ)............................................ ผูเสนอโครงการ 

             (นางสาวจิตรา จันโสด) 
                 นักวิชาการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

              30 มกราคม 2560 
   
 
 (ลงชื่อ)............................................ ผูเห็นชอบโครงการ 
                                 (นางสาววิภาวี ปงธิกุล) 
            หัวหนาสํานักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
             30 มกราคม 2560 
 
 
 
 (ลงชื่อ)............................................ ผูเห็นชอบโครงการ 
                                  (อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณ)ี 
                   ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
                30 มกราคม 2560 


