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1. ส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
2. ชื่อชุดโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง   

 โครงการย่อยที่ 6: การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าขม้ินชันส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน  
3. ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

3.1 ประเภทโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ภาษาและวัฒนธรรม   
  อุตสาหกรรมการเกษตร 
 พลังงานทางเลือก  
 สุขภาวะชุมชน 
 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่   

 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่   

 โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 
3.2 ลักษณะโครงการ 

  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............. (โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา) 

4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีลักษณะการด าเนินงานโดย 
 การวิเคราะห์ ทดสอบ หรือการตรวจซ่อม 
 การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
  การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
 การส ารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง 
 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ หรือผลิต 
  อ่ืน ๆ เช่น 
 การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวชิาชีพ 
 การให้บริการข้อมูล สารสนเทศ 
 การประชุมเชิงวิชาการ  
 การจัดนิทรรศการ  
 การประกวด  
 การเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  การจัดโครงการเชิงพัฒนาที่เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ระบุชื่อชุมชน) กลุ่มผู้ปลูก

ขม้ินชัน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (โปรดแนบเอกสารสรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน) 

 การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................  
5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็น

เลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความต้องการ

ของพ้ืนที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้ชี้น าการ

พัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และ
ประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมี 
ธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วนงาน/หน่วยงาน (โปรดระบุรายละเอียด) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและท านุศิลปะและวัฒนธรรมที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการพัฒนาองค์ความรู้และบูรณาการการเรียนการสอนงานวิจัย
และการบริการวิชาการมาเชื่อมโยงกัน 

6. ระบุองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ให้บริการ (ระบคุวามสอดคล้องขององค์ความรู้กับพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด ) สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอน  
      ในการจัดโครงการบริการวิชาการนี้มีการจัดอบรม 
และฝึกปฏิบัติในการท าผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอง อาจ
เป็นการสร้างสูตรกันเองของกลุ่ม สร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบอาจมีการทดลองท าหลากหลายสูตร เพ่ือ
คัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด หรือคัดเลือกสูตรที่มีลักษณะ
เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด หรือเป็นสูตรที่มีผู้
ทดสอบทางประสาทสัมผัสชอบมากที่สุด ทั้งนี้ในการ 
 

 ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น     
ตามยุทธศาสตร์  

-โครงการบริการวิชาการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เนื่องจากสามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
และรายได้ทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  

-สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการเก็บรักษา การคัดขนาด การ
แปรรูป การบรรจุภัณฑ์และสร้าง Brand ของสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับของตลาด 

 



~ 3 ~ 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

คัดเลือกสูตรต่างๆหรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 
สามารถน ามาบูรณาการหรือน ามาเป็นตัวอย่างจริงเพ่ือ
ทดสอบในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสโดยใช้นิสิตเป็นผู้ทดสอบ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้และมีประสบการณ์  อีกทั้ งยั งเป็ นการน า
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร 
การใช้ตัวอย่างที่หลากหลายในการเรียนการสอนเพ่ือให้
นิสิตสามารถมองภาพการใช้ทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ
โดยเป็นตัวอย่างที่จะน าไปเป็นผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย
จริงจะท าให้นิสิตเกิดการใช้องค์ความรู้ที่ เรียนมาได้
เข้มข้นข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริง 
หลักสูตร/รายวิชา บู รณาการกับวิชาการควบคุม
คุณภาพอาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส (0404351) ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
 

-ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ (SME) ได้ในอนาคต 

-สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลการวิจัย ไปใช้ใน
การพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ที่เก่ียวข้องให้มี
ความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
       จังหวัดพัทลุง 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น        
       อปท.  อบจ.  เทศบาล  อบต. 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เรื่องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 
     1.1 ส่งเสริมและสนับสนนุงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1.2 ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
     1.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
           และประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เรื่องยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
      2.1 การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและ
น่าอยู่ 

 มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการวิจัย  
     มีการน าองค์ความรู้ในเรื่องแปรรูปขมิ้นแห้งและ
ขม้ินผงมาใช้ในโครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการแปร
รูปพ้ืนฐานของขมิ้นชัน นอกจากนั้นยังมีการน าองค์
ความรู้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชันใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพ่ือเป็น
การน าผลวิจัยมาใช้ ในการบริการวิชาการให้ เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน ชุมชนสามารถต่อยอดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ท าวิจัย 
     และการน าผลส ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน
ในแง่ของการแปรรูปมาใช้ประกอบการบริการวิชาการ
ในครั้งนี้ด้วย 
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งานวิจัย เรื่อง  
1. โครงการวิจัย เรื่องการส ารวจข้อมูลและตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของขม้ินชันในพ้ืนที่ต าบลลานข่อย 
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 
 มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(โปรดระบุรายละเอียด) 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ............................ 
.................................................................................... 

 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
7.1 คณะท างาน          1.  อาจารย์ ดร. รัทรดา สมพงษ์  

ส่วนงาน/หน่วยงาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
                         คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                         2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิต สนธเิมือง   

                                     คณะการแพทย์แผนไทย  
      7.2 หนว่ยงานร่วม : คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลต าบลลานข่อย 
      7.3 วิทยากร : วิทยากรจากคณะการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
8. หลักการและเหตุผล 

ขม้ินชัน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้าขม้ินชันมีสีเหลืองเข้ม 
จนถึงสีแสดจัด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เหง้าของขม้ินชัน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการอักเสบ ใช้รักษา
โรคผิวหนัง ผื่น คัน โดยการท าเป็นผงผสมน้ า  หรือเอาเหง้าสดฝนน้ าทา สามารถรักษาแผลได้ดี  ขม้ินชันเป็นพืช
สมุนไพรพ้ืนเมืองของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก ขม้ินชันที่ปลูกในภาคใต้ 
พบว่ามีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ซึ่งพ้ืนที่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่เป็นแหล่งผลิต
ขม้ินชันที่ส าคัญ จากการท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น ปี 2558 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขมิ้นแห้งและขมิ้นผง ซึ่งเป็นการแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาขม้ินชันจาก
ขม้ินชันสดที่เก็บรักษาได้ในระยะเวลาสั้น เมื่อน ามาท าแห้งและท าเป็นผงจะท าให้เก็บรักษาขมิ้นชันได้นานและยัง
เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการใช้ประโยชน์ของขมิ้นชัน เช่น ยาทาภายนอก ซึ่งรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลาก เกลื้อน 
รักษาแผลพุพอง ส าหรับการใช้ภายใน จะช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น อาหารไม่ย่อย ทดแทน
การใช้ยาในปัจจุบัน (พนิดา, 2540) ส าหรับทางเภสัชวิทยาขม้ินชันมีฤทธิ์ในการขับลม เนื่องจากขมิ้นชันมีน้ ามัน
หอมระเหย ฤทธิ์ในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นสามารถน าไปใช้ส าหรับเป็นเครื่องส าอางค์
หรือเครื่องประทินผิวต่างๆ ที่มีขมิ้นเป็นส่วนผสมได้  
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขมิ้นแห้งและขมิ้นผง ปี พ.ศ. 2558 
อีกท้ังเป็นการช่วยน าตัวอย่างขม้ินชันที่ปลูกในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลลานข่อยไปท าการวิเคราะห์สารเคอร์คูมิ

นอยด์หรือปริมาณสารเคอร์คูมิน (curcumin content) และปริมาณน้ ามันหอมระเหย (volatile oil content) 
พบว่า มีปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นจากภาคอ่ืนๆ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของขมิ้นชันจากแหล่งต่างๆ  
 

ตัวอย่างขม้ิน ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย 
ขม้ินชันต าบลลานข่อย 9.55% w/w 6.50% v/w 
ขม้ินอ้อย ราชบุรี 2.02% w/w 6.50% v/w 
ขม้ินชัน ราชบุรี 6.40% w/w 7.50% v/w 
References not less than 5.0% w/w 6.0% v/w 
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าขม้ินชันที่ปลูกในพื้นที่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งที่ปลูก
ขม้ินที่ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพมากอีกแหล่งหนึ่ง แต่เนื่องจากราคาขม้ินสดตกต่ า ช่องทางการจ าหน่ายน้อยและยัง
มีการผูกขาดของราคาของพ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาการขายขมิ้นชัน ทั้งนี้ทางผู้วิจัยตระหนัก
ว่าการท่ีชุมชนมีทรัพยากรที่มีคุณภาพดี แต่การน าไปใช้ประโยชน์ยังน้อยนั้นเป็นการเสียโอกาสในการท ารายได้
ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งควรให้การสนับสนุนในแง่ของการปลูกและการแปรรูปให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการ
น ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดที่จะเข้า
ไปส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ท าโครงการวิจัยกับทาง
กลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชันเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2559 ในหัวข้อเรื่อง การส ารวจข้อมูลและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของ
ขม้ินชันในพื้นที่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของ
เกษตรกรผู้ปลูกในแง่ของการปลูก ปริมาณผลผลิต ปัญหาการเพาะปลูกและการวิเคราะห์สาระส าคัญของขม้ินชัน 
คือ ปริมาณเคอร์คิวมินอยด์ และน้ ามันหอมระเหย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเข้ามาพัฒนาให้กับชุมชนต่อไป 
อีกท้ังทางคณะผู้วิจัยได้มีการส ารวจความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชันในต าบลลานข่อยร่วมกับเทศบาล
ต าบลลานข่อย พบว่า ความต้องการในล าดับแรกของชุมชนคือต้องการความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้องการ 
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ฝึกปฏิบัติในการแปรรูปขม้ินชันเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดหวังว่าจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพได้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กิจกรรมการประชุมส ารวจความต้องการของชุมชนและการลงพ้ืนที่ของโครงการวิจัยการส ารวจ
ข้อมูลและตรวจวิเคราะห์คุณภาพของขมิ้นชันในพ้ืนที่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 
2559 
 

ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหาการใช้ประโยชน์ของขมิ้นชันดังกล่าว จึงมีความ
สนใจที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และ
ช่วยผลักดันในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นได้มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 
9. วัตถุประสงค์ (ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ไม่ควรเกิน 3 ข้อ โดยเน้น

วัตถุประสงค์หลัก) 
1.เพ่ือจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน 
2.เพ่ือจัดอบรมการศึกษาอายุการเก็บ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์จากขม้ินชัน 

10. พ้ืนที่ / ชุมชนเป้าหมาย: เกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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11. กลุ่มบุคคลผู้รับบริการ 

  เกษตรกร     ......40.....คน 
 นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก   .............. คน 
 ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส    .............. คน 
 ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา   .............. คน 
 พนักงานบริษัทเอกชน    .............. คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................   .............. คน 

  รวมทั้งสิ้น     ......40..... คน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

12.1 ด้านผลผลิต (output)  
      ชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันสามารถน าความรู้จากการอบรมไปพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ มี
ผลิตภัณฑ์ส าหรับต าบลเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

12.2 ด้านผลลัพธ์  (outcome)  
      สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน
และเสริมในทางคู่ขนานกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ การล่องแก่ง ของต าบลลานข่อย อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุงได้ 

      12.3 ด้านผลกระทบ (impact)  
         อาจมีส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
13. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชนมีสว่นรว่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล) 

13.1 สถานที่ด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  และเทศบาลต าบลลานข่อย 
13.2 วันที่จัดกิจกรรมโครงการ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
13.3 แผนการด าเนินการ/ปฏิทินปฏบิัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พศ..2559....... พ.ศ......2560........... 

ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การลงพ้ืนที่ เพ่ือสรุป
กิจกรรมและวางแผนในการ
เตรียมอบรมกับชุมชน 

            

2. เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์
และทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
น าไปอบรมเชิงปฏิบัติการกับ
ชุมชน 

            

3. เตรียมเอกสารการบรรยาย 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและ
สถานที่ส าหรับการอบรม 

            

4. จัดกิจกรรมการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โลชั่น สบู่
เหลว สบู่ก้อน แชมพู เครื่อง
ประทินผิวอ่ืนๆ ลูกประคบ 
น้ ามันนวดจากขมิ้นชัน 

            

5. จัดกิจกรรมการอบรม             
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การศึกษาอายุการเก็บและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน 
6. รวบรวมผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการด าเนินงาน 

            

7. ประเมินผลและตรวจ
ติดตามและการท ารายงาน
สรุปโครงการ 

            

 
13.4 การด าเนินงานรายกิจกรรม 

วัน เวลา 
สถานที ่

กิจกรรมและ
วิธีการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รบั 

ผลที่เกิดขึ้น ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ธันวาคม-
พฤศจิกาย
น 2559  
เทศบาล
ต าบลลาน
ข่อย 

การลงพ้ืนที่ เพ่ือ
สรุปกิจกรรมและ
วางแผนในการ
เตรียมอบรมกับ
ชุมชน โดยการ
ประชุม 

ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการและ
รายละเอียดของ
โครงการ 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลาน
ข่อย 

4,000 เกษตรกรมี
ความเข้าใจ
ตรงกันและ
พร้อมเข้ารับ
การจัดอบรม 

เกษตรกรมี
ความพร้อม
และสามารถ
ชักจูงผู้ที่
สนใจคนอ่ืนๆ
เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 

การนัดหมาย
อาจมีการ
ปรับเปลีย่น
เพราะ
เกษตรกรมี
เวลาว่างไม่
ตรงกัน 

มกราคม -
เมษายน 
2560 

เตรียมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ 
โดยการทดลอง
ใน
ห้องปฏิบัติการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ ์

เพ่ือให้ทราบ
กระบวนการผลติ
ที่เหมาะสมและ
สามารถน าไปใช้
ให้เหมาะสมกับ
ชุมชนได ้

ไม่มี 15,000 ได้วิธีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
การน าไป
ถ่ายทอด
ให้กับ
เกษตรกร 

ได้
กระบวนการ
ผลิตและแปร
รูปผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสม 

อาจเกิดการ
ล่าช้าจากการ
สั่งวัตถุดิบ และ
ความไม่พร้อม
ของ
ห้องปฏิบัติการ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2560 

เตรียมเอกสาร
การบรรยาย 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ
ส าหรับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และ
สถานที่ 
 
 
 

เพ่ือเตรียมความ
ความพร้อม
ส าหรับการอบรม  

ไม่มี 30,000 สามารถ
เตรียม
เอกสาร วัสดุ
และอุปกรณ์
ได้พร้อมและ
ทันเวลา 

ได้เอกสาร 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
และสถานที่
พร้อมและ
ทันเวลาใน
การใช้งาน 
 
 
 
 

ความพร้อม
ของเกษตรกร
วิทยากรและ
สถานที่อาจไม่
สอดคล้องกัน 
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มิถุนายน 
2560 

จัดกิจกรรมการ
อบรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
โลชั่น สบู่เหลว 
สบู่ก้อน แชมพู 
เครื่องประทิน
ผิวอ่ืนๆ ลูก
ประคบ น้ ามัน
นวดจาก
ขม้ินชัน หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ตามความ
เหมาะสมจ านวน 
2-3 วัน 

จัดกิจกรรมการ
ให้ความรู ้เพ่ือให้
เกษตรกร
สามารถน าไปใช้
ประกอบอาชีพ
ได้ 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลาน
ข่อย 

20,000 เกษตรกรได้
ความรู้และ
สามารถ
เข้าใจและฝึก
ปฏิบัติในการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ได ้

เกษตรกร
สามารถ
น าไปใช้จริง
กับกลุ่มได้ 
เกิด
ผลิตภัณฑ์
ประจ าต าบล
สร้าง
เอกลักษณ์
ให้กับต าบล
ได้ 

เกษตรกรยัง
ขาดเงินลงทนุ
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่าว 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2560 

จัดกิจกรรมการ
อบรมการศึกษา
อายุการเก็บ
และการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จาก
ขม้ินชันจ านวน 
2 วัน 

จัดกิจกรรมการ
ให้ความรู ้เพ่ือให้
เกษตรกร
สามารถน าไป
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ได้จริง 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลาน
ข่อย 

20,000 เกษตรกรได้
ความรู้และ
สามารถ
เข้าใจและฝึก
ปฏิบัติในการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ได ้

เกษตรกร
สามารถ
น าไปใช้จริง
กับกลุ่มได้ 
เกิด
ผลิตภัณฑ์
ประจ าต าบล
สร้าง
เอกลักษณ์
ให้กับต าบล
ได้ 

เกษตรกรยัง
ขาดเงินลงทุน
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่าว 

สิงหาคม 
2560 

รวบรวมผลการ
ด าเนินงานและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมที่
ผ่านมาเพ่ือ
เตรียมท า
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ไม่มี 5,000 การด าเนิน
กิจกรรม
ต่างๆ ส าเร็จ 

ได้ผลการ
ด าเนินงาน
และสามารถ
สรุปผลการ
ท างานได้
ครบถ้วน 

ไม่มี 

สิงหาคม-
กันยายน 
2560 

ประเมินผลและ
ตรวจติดตาม
และการท า
รายงานสรุป
โครงการ 

วัดผลลัพธ์ของ
ชุมชนโดยวัดผล
จากรายได้หรือ
ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ท่ี
จ าหน่าย และ
การท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ ์

ไม่มี 6,000 เกษตรกร
และชุมชนได้
มีการ
ด าเนินการ
ต่อยอดการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
และมีรายได ้
 

ชุมชน
เข้มแข็งสร้าง
รายได้เพ่ิม 
และได้
รายงานฉบับ
สมบูรณ์จาก
การด าเนิน
กิจกรรม 
 

เกษตรกรยัง
ขาดเงินลงทุน
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่าว 
หรือการ
ด าเนินการ
ล่าช้าไป
เนื่องจากขาด 
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ที่จากการ
ด าเนินการ
ดังกล่าว 

ทั้งหมด ความพร้อมใน
หลายๆอย่าง 

13.5 งบประมาณ 
13.5.1 รายรับ      

13.5.1.1 งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   100,000.00 บาท 
13.5.1.2 งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)       -  บาท 
13.5.1.3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)      -  บาท 

13.5.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการวิชาการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

 

รายการ จ านวนเงิน 

1.  งบบุคลากร 
      ค่าจ้างช่ัวคราว (สนับสนุนเฉพาะโครงการทีม่ีการบรูณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน) 
2.  งบด าเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ(ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวนั/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
2.1.1 ค่าตอบแทน  

1) ค่าตอบแทนวิทยากร(ชม.ละ..600...x…6….ชม. x…3..คน) 
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (ชม.ละ.50.....x…100..ชม.....x 1..คน) 

2.1.2 ค่าใช้สอย    
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

-   ค่าเช่าที่พัก ( 1,200 บาท  x 2 วัน x 3 คน)  
-   ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ (120 บาท x 15 วัน x 2 คน) 
-   ค่าพาหนะ  

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อละ..30...x 4 x…40…คน) 
3) ค่าอาหารกลางวัน (มื้อละ.100....x  2 x…40…คน) 
4) ค่าจ้างเหมาบริการ  
5) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  

2.1.3 ค่าวัสดุ   
1) วัสดุส านักงาน 
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
5) วัสดุคอมพิวเตอร์  
6) วัสดุเกษตรส าหรับการแปรรูปผลติภัณฑ ์
7) วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการศึกษาอายุการเก็บและการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
8) วัสดุงานบ้านงานครัว 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค    
ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศพัท์  ค่าไปรษณียโ์ทรเลข   
(โปรดแจกแจงรายละเอียดของแต่ละรายการ) 

2.3 ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ (ถ้ามี) 
รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ 

 
 
 
 
 

   10,800.00 
     5,000.00 

 
 

7,200.00 
 3,600.00 

     9,000.00 
4,800.00 
8,000.00 
 9,800.00 
 3,000.00  

 
    4,000.00 

 800.00 
2,000.00 
2,000.00 
3,000.00 

12,000.00 
12,000.00 
3,000.00 

 
 
 
- 

100,000.00 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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14. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่การพ่ึงพาตนเอง  

    ทางกลุ่มเกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่มให้เข้มแข็งโดยการบริหารด้านคน ด้านการผลิต ด้านการจ าหน่าย 
ให้เป็นระบบมีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ่ม คณะกรรมการ เพ่ือเป็นตัวแทนช่วยในการบริหารด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งต้อง
อาศัยผู้ที่เสียสละเวลาและทุ่มเทให้กับงานเต็มที่ สมาชิกให้ความไว้วางใจ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การจัดตั้งกลุ่มและ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทางกลุ่มต้องมีการจัดหาทุนทรัพย์หน่วยงาน
ราชการหลายๆแห่งอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งทุนที่ช่วยท าให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนต่อยอดกิจการของกลุ่มได้ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคต 

 
15. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการของคณะท างาน โปรดเสนอรายละเอียดที่ท่านเห็นว่ามี 
ประโยชน์ต่อการเสนอโครงการ (ระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ แหล่งงบประมาณ สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/
คณะท างาน)  
 อาจารย์ ดร.รัทรดา สมพงษ์  หัวหน้าโครงการ 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก สถาบันอาหารร่วมกับ
สถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการดังนี้ 

1.1 ร้านจี้ออ จังหวัดกระบี่ 
1.2 เต้าส้อเจ๊ดา จังหวัดตรัง 
1.3 เค้กตรังเบเกอร์รี่ จังหวัดตรัง 

2. โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและความเชื่อมั่นให้อาหารไทย สถาบัน
อาหารร่วมกับสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการดังนี้ 

2.1 กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2 บ้านขนมลุง จังหวัดพัทลุง 

3. โครงการส่งเสริมการให้บริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
การตลาด” ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย 

4. โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักงานเกษตร
จังหวัดพัทลุงปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย และผลิตภัณฑ์เครื่องแกงก้อน 

6. โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 โดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย และจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆดังนี้ 

6.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเขาวังทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน
หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆ” 

6.2 วิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง ในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวสังข์หยด” 
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7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 
7.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงต ามือทุ่งชุมพลพัฒนา ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม 

จังหวัดพัทลุง ในหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขม้ินชัน” 
7.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเขาวังทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน

หัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลองกอง” 
7.3 วิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยดบ้านโคกกอ ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ใน

หัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย” 
8. โครงการแลกเปลี่ยนรู้ของโครงการสปาฮาลาล จัดโดยคณะการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเข้าพ้ืนทีถ่่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย 

16. ตารางสรุปคุณภาพโครงการบริการวิชาการ (ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

ความสอดคล้อง  รายละเอียด 
1.  ความสอดคล้องตามประกาศฯของ

มหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/
หน่วยงาน 

1.1 ความสอดคล้องตามประกาศฯมหาวิทยาลัย 
        เป็นการจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และ
ประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกษตรกรและชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้ผู้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีเนื่องจากไม่มีปัญหา
การครองชีพ อีกทั้งท าให้เกิดผลต่อเนื่องในการพัฒนาท า
ให้เกิดการแข่งขันกันทางการตลาดและในระดับประเทศได้
ในอนาคต 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วน
งาน/หน่วยงาน 
      การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
บูรณาการการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ
มาเชื่อมโยงกัน โดยรูปแบบการบริการวิชาการนั้นใช้
เทคโนโลยีด้านการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร สามารถน าผลจากการบริการวิชาการและการ
เรียนการสอนงานวิจัย มาบูรณาการร่วมกันได้ เช่น การน า
ผลวิจัยเรื่องการแปรรูปขมิ้นผง มาใช้ในการถ่ายทอดหรือ
บริการทางวิชาการให้กับชุมชน อีกทั้งสามารถน าผลจากการ
บริการวิชาการมาสนับสนุนในการเรียนการสอนได้  
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1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

1.1 ระบุระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
1.1.1 การส ารวจเบื้องต้น และการวางแผนการบริการ
วิชาการ 

       1.1.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมงาน
การบริการวิชาการ การทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

       1.1.3 กิจกรรมการบริการวิชาการ  
       1.1.4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม การประเมินผลจาก

การบริการวิชาการ 
        1.1.5 การสรุปงานทั้งหมดและท ารายงาน 
1.2 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน 
1.2.1การพิจารณาขอบเขตของผลการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือมองหาการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

       1.2.2การพิจารณาเนื้อหาการสอนในแต่ละวิชา เพื่อ
พิจารณาการน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาและเชื่อมโยง
กัน 
1.3 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 

1.3.1การพิจารณาขอบเขตงานที่จะด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
มองหาการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการกับงานวิจัย 
1.3.2การพิจารณาองค์ความรู้ของงานวิจัยต่างๆ เพื่อ
พิจารณาการน ามาบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ
ในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.  มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

2.1 ระบุพ้ืนที่ /ชุมชนที่รับบริการ 
ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย
จัดบริการวิชาการกับกลุ่มผู้ปลูกขม้ินชัน ม. 3 ม. 4 ม.5 ม.
8 และม.9 

2.2 ระบุเครือข่ายความร่วมมือ 
- เทศบาลต าบลลานข่อย ได้มีการอนุเคราะห์สถานที่และ
การอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น การให้ข้อมูลเบื้องต้น
ของชุมชน การประสานงานกับชุมชน และการ
ประสานงานร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใน
อนาคต  
-คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยมีการขอข้อมูลการบริการวิชาการ การท าผลิตภัณฑ์
ทดลอง และการเป็นวิทยากร  
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ความสอดคล้อง  รายละเอียด 

3.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน หรือการวิจัย  

3.1 ระบุองค์ความรู้ 
การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาใช้ประกอบการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส รวมทั้งสามารถการทดสอบ
การยอมรับของผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ 

3.2 ระบุผลงานวิจัย 
ผลการส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์คุณภาพขม้ินชัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

3.3 ระบุรายวิชาที่สามารถน าองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การ
ปรับปรุง 

-การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส (0404351) 
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (0404362) 
 

3.4 ระบุรายวิชาที่เปิดใหม่จากการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
      .....................         ยังไม่มี 

4.5 ระบุหนังสือหรือต าราที่เกิดจากองค์ความรู้การให้บริการ
วิชาการ 
      ยังไม่มี 

4.  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

4.1 ระบุรายละเอียด 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
จะท าให้เกิดรายได้ และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชม 
รวมถึงการส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนเป็นการเอ้ือในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของชุมชนไปด้วยอีกทาง ท าให้ชุมชนมีความยั่งยืนและ
เข้มแข็งในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ 

5.  การส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชด าริ  
 
 

ระบุรายละเอียด 
ยังไม่มี 

7.  การสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุรายละเอียด 
 เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ดีของชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

8.  ความพร้อมด้านครุภัณฑ์(ถ้ามี) ระบุรายละเอียด 
  ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
17. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ ฯ และสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จัดท าเอกสารแนบภาคผนวก) 

โครงการบริการวิชาการนี้จะเป็นอีกโครงการที่จะเข้าไปช่วยสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าขม้ินชันที่ปลูกในพ้ืนที่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นที่ได้ผลผลิตที่
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ดี มีคุณภาพมากอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งควรให้การสนับสนุนในแง่ของการปลูกและการแปรรูปให้มากขึ้น เพราะ
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันในพ้ืนที่ยังขายขมิ้นชันในรูปของผลสด โดยการแปรรูปที่ท าอยู่ คือการน าไปผลิตเป็น
เครื่องแกงชนิดต่างๆ และปัญหาอีกประการของกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชัน คือ ราคาของขมิ้นชันตกต่ า มีคู่แข่งทาง
การตลาด ทั้งนี้ทางผู้วิจัยตระหนักว่าการที่ชุมชนมีทรัพยากรที่มีคุณภาพดี แต่การน าไปใช้ประโยชน์ยั งน้อยนั้น
เป็นการเสียโอกาสในการท ารายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งทางคณะท างานวิจัยมีความมุ่งหวังว่าถ้ามีการ
รวมกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชันในระดับต าบล และตั้งกลุ่มให้เป็น “หมู่บ้านขม้ินต าบลลานข่อย”มีการจัดตั้งระบบการปลูก 
การเก็บเกี่ยว การหาช่องทางการจ าหน่าย การท าตลาด การผูกขาดเรื่องราคา และการน าไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหาการใช้ประโยชน์ของขมิ้นชันดังกล่าว จึงมีความสนใจที่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง และช่วยผลักดันในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ของอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นได้มาตรฐานคุณภาพ 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 

 
 
 

     (ลงชื่อ)...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
 (อาจารย์ ดร.รัทรดา  สมพงษ์) 
 หัวหน้าโครงการย่อยที่  6 
 ………………………………………. 
 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................... ผู้เสนอโครงการ 
 (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ)   
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 หัวหน้าชุดโครงการ 
 ………………………………………. 
 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 ………………………………………. 

 
 
 
 
 




