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ค าน า 
 

กิจกรรมด้านบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งด าเนินการเพ่ือก าหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม
ด้ านบริการวิ ชาการ ให้ แก่คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี การ เกษตร  และที่ ส าคัญทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มาเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมและการจัดท าแผนในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้แผนงานด้านบริการ
วิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังเป็นตัวชี้วัดให้สาขาวิชาทราบถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
กลไกท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โดยได้ผ่านการชี้แจงจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดังนั้น เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ  
ในงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งจะท าให้ระบบการด าเนินการคล่องตัวเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านบริการ
วิชาการ จึงได้จัดท าแผนงานด้านบริการวิชาการขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับทุกสาขาวิชาในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และรัฐบาลต่อไป 

 
 
                    คณะกรรมการบริการวิชาการ 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ประวัติหน่วยงาน 
พ .ศ . 2530  วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้ งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิด
สอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี 
วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
ใหม่เป็นสถาบันราชภัฏท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่มีผลให้คณะวิชาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีการเปิดสอนวิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มข้ึน 

เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม 
เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการ เกษตรและอาหาร  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และ
การผลิตสัตว์น้ า) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
 

ปรัชญา   
ความรู้คู่คุณธรรม น าวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นน าด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ

ภาคใต้ 
 

พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
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อัตลักษณ์ 
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
นิยาม  เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนิน
ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ์ 
    “เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การท าให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้

การท าให้ท้องถิน่ เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้งด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  Objective  

1.1 นวัตกรรมชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ 
1.3 เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  Objective  

2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาท่ีมีฐาน 

ความเขม้แข็งและอัตลักษณที่สอดคลองกับตนทุนทางวัฒนธรรม และภูมิสังคมของพ้ืนที่ 
2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเป็นแหล่งเรียนรูตลอดชวงชีวิตส าหรับทุกคน 
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  Objective  

3.1 เสริมสร้างความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการ 
3.2 สร้างรายไดเ้พ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงิน และบริหาร 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน 
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โครงสร้างองค์กร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนด

นโยบาย วางแผน และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของคณะ ซึ่งโครงสร้างการท างานภายในคณะแบ่ง
ออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 

1. หลักสูตร ประกอบด้วย   
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (มีการควบรวม

หลักสูตรหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และ วท.บ. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช  วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า)      
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
  มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้บริหารจัดการ  

2. ส านักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และ งานสนับสนุนพันธกิจ
อุดมศึกษา โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้ 
  2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ หน่วย
บุคคล หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที่ 
  2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการหน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการ
พืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร             
หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ           
ปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ และห้องปฏิบัติการ 

 
  

 



5 

 

 

5 

การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน 

สถานีปฏิบัติการพืชสวน 

สถานีปฏิบัติการพืชไร ่

สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สถานีปฏิบัติการสัตวบาล 

หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี ่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ธุรกิจเกษตรและอาหาร 

รองคณบดี 

หลักสูตร 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

หลักสตูรวิทยาศาตรบณัฑติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

และอาหาร  

โรงผลิตปุ๋ยอินทรยี์และ 

ปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ 

ห้องปฏิบัติการ 
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โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

หลักสูตร 



ส่วนที่ 2 

แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
นโยบายด้านบริการวิชาการ 
 1. ส่งเสริม สืบสาน แนวพระราชด าริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2. จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความต้องการของท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น 
  

ด้านบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์ใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยหนึ่งพันธ
กิจที่ส าคัญ คือ ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งมีแนวทางที่จะพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายได้ โดยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพและ
พัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
และต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการอีก 1 ต าบล คือ ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภาค
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 

ที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือสร้างพลังจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ อย่างน้อย 3 นวัตกรรม 
2. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ อย่างน้อย 3 นวัตกรรม 
3. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ อย่างน้อย 3 นวัตกรรม 
4. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จ านวน 2 ชุมชน 
5. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย 

- เชิงปริมาณ 
1. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวช้ีวัด 
1. รายงานสรุปการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ/ 

เป้าหมาย 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/เป้าหมาย หมวดรายจ่าย  งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน 
(ไตรมาส) 

ความสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

Ob
je

ct
ive

 

Ke
y 

Re
su

lt 

โป
รแ

กร
ม 

1 2 3 4 

 3.5 พัฒนาคุณภาพชีวติและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    รวม   1,600,000                    

ชุมชนเกษตรพอเพียงอยู่ด ีมีสุข                            

  กิจกรรมที่ 1 กาแฟสินค้า      
อัตลักษณ์ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช 

งบเงินอุดหนุน 
    187,500      1 1 1 2 รองคณบดี 

(ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง ) 
สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ 

และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
จ านวน 1. ค่าใช้สอย         9,000          1 1 2 1 

ฝ่ายวจิัยและ
บริการ 

(187,500 บาท) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ  1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          3,000          1 2 1 5 วิชาการ 

  
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รบัการ
พัฒนาอยา่ง พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 

คณะ
เทคโนโลยี 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

ต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   การเกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชน    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  
ด้านสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 1 

เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. พัฒนากาแฟเป็นสินค้าอัต
ลักษณ ์

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     
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ชุมชน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

      2. ค่าวัสดุ 178,500                   

          2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 50,500                   

          2.2 ค่าวัสดุเกษตร 80,000                   

          2.3 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       48,000                    

                            

  กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์คลองหลา 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์ 

งบเงินอุดหนุน 
    119,000       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

(ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง) 
สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         9,000          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

(119,000 บาท) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          3,000          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

  
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาใน
กระชัง  

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มี 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  
ประสิทธิภาพและอนุรักษ์
ธรรมชาติ   2. ค่าวัสดุ 110,000                   
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          2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000                   

          2.2 ค่าวัสดุเกษตร 65,000                   

          2.3 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       30,000                    

                            
  กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงโคและ
แพะ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์ 

งบเงินอุดหนุน 
    139,000       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

เชิงพาณิชย์ (ชุมชนเกษตรทุ่งลาน  
สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         9,000          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

โคกม่วง) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          3,000          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(139,000 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง  

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
กลุ่ม การจัดการผลิตโคและ
แพะ  

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  และการจ าหน่าย   2. ค่าวัสดุ 130,000                   

         2.1 ค่าวัสดุเกษตร 100,000                   

         2.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง       30,000                    
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  กิจกรรมที่ 4 ยุวเกษตรรักษถ์ิ่น 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชน 

งบเงินอุดหนุน 
      93,000       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

(ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง) 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 1 
เครอืข่าย 1. ค่าใช้สอย         9,000          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

(93,000 บาท) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ      1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          3,000          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

  
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ   พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

  
ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม       1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม   เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตร   จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
ส าหรับนักเรียน โรงเรียนวัดปัก
คล้า   120 บาท                      

      2. ค่าวัสดุ 84,000                   

         2.1 ค่าวัสดุเกษตร 54,000                   

         2.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง       30,000                    

                            
  กิจรรมที่ 5 เกษตรผสมผสาน
เพื่อ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช/ 

งบเงินอุดหนุน 
    213,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

เสริมรายได้ (เกษตรผสมผสาน  

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ 

สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 
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เกาะแต้ว) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(213,500 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อจัดการแปลงเกษตร
ผสมผสาน 

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นา 
พืชสวน  

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  และพืชไร่ เพื่อเสริมรายได้   2. ค่าวัสดุ 205,000                   

          2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000                   

          2.2 ค่าวัสดุเกษตร 140,000                   

          2.3 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       40,000                    

                            
  กิจรรมที่ 6 ผลิตและแปรรูป
ข้าว 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช 

งบเงินอุดหนุน 
    108,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

พื้นเมือง(เกษตรผสมผสานเกาะ
แต้ว) 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

(108,500 บาท) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

  
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 
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ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง  

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองและ 

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  โดยเกษตรกรมีส่วนรว่ม   2. ค่าวัสดุ 100,000                   

          2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว       30,000                    

          2.2 ค่าวัสดุเกษตร 70,000                   

                            

  กิจรรมที่ 7 เล้ียงแพะและเป็ด 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์ 

งบเงินอุดหนุน 
    128,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

เชิงพาณิชย์ (เกษตรผสมผสาน 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

เกาะแต้ว) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(128,500 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     
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  2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  
4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
จัดการกลุ่ม การจัดการผลิต
แพะ  

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  และเป็ดและการจ าหนา่ย   2. ค่าวัสดุ 120,000                   

          2.1 ค่าวัสดุเกษตร 90,000                   

          2.2 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       30,000                    

                            
   กิจรรมที่ 8 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช/ 

งบเงินอุดหนุน 
    146,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

(เกษตรผสมผสาน เกาะแตว้) 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

(146,500 บาท) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

  
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อพัฒนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
จากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อ
ใช้เอง 

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  และจ าหนา่ย   2. ค่าวัสดุ 138,000                   
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          2.1 ค่าวัสดุเกษตร 100,000                   

          2.2 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       38,000                    

                            
   กิจรรมที่ 9 ยกระดับการ
ผลิตสัม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน
ชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช 

งบเงินอุดหนุน 
    168,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

จุกเชิงพาณิชย์(เกษตรพหุ
วัฒนธรรม 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

ต.แค และพื้นที่ใกล้เคียง) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(168,500 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

    
4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

    
ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

      2. ค่าวัสดุ 160,000                   

          2.1 ค่าวัสดุเกษตร 100,000                   

          2.2 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       60,000                    

                            
  กิจรรมที่ 10 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เสริม 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช/ 

งบเงินอุดหนุน 
    127,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 
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รายได้ (เกษตรพหุวัฒนธรรม 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

ต.แค และพื้นที่ใกล้เคียง) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(127,500 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  
2. เพื่อพัฒนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากวัสด ุ

4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
เหลือทิ้งในชุมชนเพื่อใช้เอง
และ 

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  จ าหน่าย   2. ค่าวัสดุ 119,000                   

          2.1 ค่าวัสดุเกษตร 95,000                   

          2.2 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       24,000                    
  กิจรรมที่ 11 เล้ียงแพะเชิง
พาณิชย ์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช/ 

งบเงินอุดหนุน 
    123,500       1 1 1 2 

รองคณบดี
ฝ่าย 

 (เกษตรพหุวัฒนธรรม ต.แค 
และ 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ  1. ค่าใช้สอย         8,500          1 1 2 1 

วิจัยและ
บริการ 

พื้นที่ใกล้เคียง) 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ จ านวน 1 นวัตกรรม    1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          2,500          1 2 1 5 วิชาการคณะ 

(123,500 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ 

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนา พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/           1 4 1 1,2 เทคโนโลยีการ 
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ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง 

อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจ านวน 1 
ชุมชน ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม  

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น    1.2 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับอาจารย,์         6,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จ านวน 1 เครือข่าย เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา, พนักงานขับรถ                     

  2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  
4. รายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ                     

  
จัดการกลุ่ม การจัดการผลิต
แพะ  

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 120 บาท                      

  และการจ าหน่าย   2. ค่าวัสดุ 115,000                   

          2.1 ค่าวัสดุเกษตร 95,000                   

          2.2 ค่าวัสดุก่อสรา้ง       20,000                    

  กิจรรมที่ 12 สัมมนาเครือข่าย 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในชุมชน 

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชน งบเงินอุดหนุน       45,000  
     1 2 2 1 

รองคณบดี
ฝ่าย 

ชุมชนเกษตร พอเพียง 
แลกเปลี่ยน 

สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถ 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 1 
เครือข่าย  1. ค่าใช้สอย       18,000                  

วิจัยและ
บริการ 

เรียนรู้ 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ      1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา          9,000                  วิชาการคณะ 

(45,000 บาท) 
พอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและ   พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตวั/                   เทคโนโลยีการ 

  
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่าง    ค่าพาหนะ                   เกษตร 

  
ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม       1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         9,000                    

  ด้านสิ่งแวดล้อม   ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เจา้หนา้ที ่                     

  
2. เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา   

ปฏิบัติงาน จ านวน 90 คน ๆ ละ 4 
มื้อ                     
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  ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    มื้อละ 25 บาท                      

         1.3 ค่าอาหารกลางวัน       27,000                    

      ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เจา้หนา้ที ่                     

      ปฏิบัติงาน 90 คน ๆ ละ 3 มื้อ                      

      มื้อละ 100 บาท                     

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารของคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ คณะ  
จึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและ
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติ
ราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นั้น จะติดตาม          

จากผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก าหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานมายังคณะ
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมี   
การตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของ
บุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที ่

 

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 
คณะก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน และ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 

การทบทวนแผนงานบริการวิชาการ 
แผนงานบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ /หรือ

สภาพแวดล้อม  ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนท าได้ โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ 

อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มี
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การเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้

วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี ผู้รับผิดชอบ

สามารถด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิก

การประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้ผู้รับผิดชอบทบทวนแผนฯ และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
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ภาคผนวก 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 
1 การพัฒนาท้องถ่ิน 1.1 นวัตกรรมชุมชนใน

พื้นที่เป้าหมาย 
1.1.2 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG (SDG 1, 2, 8, 
9, 10, 17) 

1. สร้างภาคี 
เครือข่ายที่มี 
เป้าหมายร่วมกัน 
(SDGs, BCG in 
Action, Green 
University และ 
Cop 26) 2. 
ส่งเสริมการท า วิจัย
และสร้าง นวัตกรรม
เพื่อ พัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ใน
พื้นที่ 

1 การพัฒนาท้องถ่ิน 1.1 นวัตกรรมชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย 

1.1.2 ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG (SDG 
1, 2, 8, 9, 10, 17) 

1. สร้างภาคี 
เครือข่ายที่มี 
เป้าหมายร่วมกัน 
(SDGs, BCG in 
Action, Green 
University และ 
Cop 26) 2. 
ส่งเสริมการท า 
วิจัยและสร้าง 
นวัตกรรมเพื่อ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG ในพื้นที่ 

1. สนับสนุนการท า 
วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนา 
เศรษฐกิจ BCG  
ในทองถ่ิน 
 

2.1 และ 2.2 
 
 
 
 
 
 

1 การพัฒนาท้องถ่ิน 1.2 พัฒนาองคความรู 
ที่ตอบโจทยความ 
ตองการของพื้นที่ 

1.2.1 ผลงานวิจัย 
หรือนวัตกรรมเพื่อ 
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
- ตีพิมพเผยแพร 
ระดับชาติ 
(SDG 1, 2, 8, 9, 
10, 17) 
- การน าไปใช 
ประโยชน 

5. บริการวิชาการ
แก่ชุมชนตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย 
 

1 การพัฒนาท้องถ่ิน 1.2 พัฒนาองคความรู 
ที่ตอบโจทยความ 
ตองการของพื้นที่ 

1.2.1 ผลงานวิจัย 
หรือนวัตกรรมเพื่อ 
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
- ตีพิมพเผยแพร 
ระดับชาติ 
(SDG 1, 2, 8, 9, 
10, 17) 
- การน าไปใช 
ประโยชน 

5. บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ตามบริบทของ
มหาวทิยาลัย 
 

1. สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชน 

2.1, 2.3 และ 
2.4 
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