1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
2. ชือ่ หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านพลังงานทางเลือก
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรูด้ ้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมู่บ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บ้านต่อเนื่อง/หรือแม่ข่ายฯใช้ชื่อเดิม)

3. ผูร้ บั ผิดชอบและผูร้ ว่ มโครงการ
(หากเป็นหมู่บ้าน วท.ใหม่ ต้องแนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานและความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วม
รับผิดชอบ)

3.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ – นามสกุล ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 0887837275
อีเมล์ leelanuch4@hotmail.com
3.2 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 1
ชื่อ – นามสกุล นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086-6974524/0743171๙๐
อีเมล์ sppsboon7@gmail.com
3.3 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 2
ชื่อ – นามสกุล นางณิชา ประสงค์จันทร์
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
080-5391323
อีเมล์ ingoakaom@gmail.com
3.4 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 3
ชื่อ – นามสกุล ดร.สุปราณี วุ่นศรี
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086-6974524
อีเมล์ :
3.5 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 4
ชื่อ – นามสกุล นายพลชัย ขาวนวล
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ก-1

โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 089-6535235
อีเมล์ : kpalachai@gmail.com
3.6 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 5
ชื่อ – นามสกุล นางไพพรรณ มุ่งศิริ
ตาแหน่ง อาจารย์
สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086-5982409
อีเมล์ pmungsiri@yahoo.com
3.7 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 6
ชื่อ – นามสกุล นางนงเยาว์ อินทสโร
ตาแหน่ง อาจารย์
สถานที่ติดต่อ สาขาการจัดการ-กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
มทร.ศรีวิชัย
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 096-274-1429
อีเมล์ yao2503@hotmail.com
3.8 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 7
ชื่อ – นามสกุล นางอันธิกา ทิพย์จานงค์
ตาแหน่ง อาจารย์
สถานที่ติดต่อ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 083-6538019
อีเมล์ tika1214@gmail.com
3.9 ผูร้ ับผิดชอบร่วมคนที่ 8
ชื่อ – นามสกุล นางสายพิน ขุนจันทร์
ตาแหน่ง ครู(พนักงานเทศบาลตาบลตะโหมด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด
สถานที่ติดต่อ เทศบาลตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086-9661086
อีเมล์ : sk086966@hotmail.com
3.10 ผูน้ า/แกนนา/ ชุมชนหรือประธานกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล นายธนินธรณ์ ขุนจันทร์
ตาแหน่ง ประธานสวัสดิการชุมชนเทศบาลเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
สถานที่ติดต่อ เทศบาลเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 087-2988588
อีเมล์ tanintorn2@gmail.com
ชื่อ – นามสกุล นายอภัย สุวรรณจินดา
ตาแหน่ง ประธานสวัสดิการชุมชนเทศบาลตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
สถานที่ติดต่อ เทศบาลตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 087-2988588
3.12 เจ้าหน้าที่ในท้องถิน่ ที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล นางสาวพนัดดา ขุนจันทร์
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ตาแหน่ง
พนักงานเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง
สถานที่ติดต่อ เทศบาลตาบลเขาหัวช้างอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 074-632-153
ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยวรรณ เขียวจีน
ตาแหน่ง
พนักงานเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง
สถานที่ติดต่อ เทศบาลตาบลเขาหัวช้างอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 074-632-153
4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีท.ี่ 3.. ) ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการ 2559
 2) หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก ปีท.ี่ ..) ระบุปีแรกที่เป็นแม่ข่าย
(แนบแบบสารวจ
ความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้านลูกข่าย)
 3) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
5. หลักการและเหตุผล
คาอธิบาย : หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้กรอกข้อมูลข้อ 5.1-5.2
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ที่ดาเนิน การเป็นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ให้กรอกข้อมูล ข้อ 5.1-5.2 ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เริ่ม
ดาเนินการและหมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ให้กรอกข้อมูล ข้อ 5.1-5.2 ของลูกข่าย
5.1 ความเป็นมาหมูบ่ า้ น
ให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลระดับตาบล/อาเภอ) เช่น ภูมิประเทศ จานวนประชากร อาชีพหลัก
อาชีพรอง รายได้ประชากร การศึกษา การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่จาเป็นอื่น ๆ

สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ สาคั ญ ของตาบลตะโหมด
๕.๑.๑ ข้อมูลทัว่ ไปของตาบลตะโหมด
๑) ประวัติตาบลตะโหมด
ชุม ชนตะโหมดเป็ น ชุ ม ชนที่ เ ก่ า แก่ คาดว่ า ก่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น จากหลั ก ฐานการค้ น พบ
พระพุทธรูปสาริดปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง และการค้นพบวัดถ้าพระ ซึ่งเป็นวัดร้างตั้งอยู่ที่เขาพระ บ้านหัวช้าง
ดังปรากฏในเพลาวัดเขียนบางแก้ว ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ (นเรศวรพงศาวดารเล่าเหตุการณ์สมัยพระ )
ยก (จุ้ย จันทโรจวงศ์)ปกครองได้เกิดสงครามหลายครั้งมีครั้งสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตะโหมด คือครั้งที่พระปลัดจุ้ย
2373 .ศ.ทัพตีเมืองไทรบุรีคืนจากกบฏตนกูเด็น ในปี พกองทัพได้เดินทับผ่านบ้านตะโหมด และมีผู้นาชุมชนจานวน
ด้ร่วมทัพในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกองทัพพระปลัดจุ้ยได้พักที่น้าตกในตะโหมด ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกน้าตกนี้ว่า น้าตก ท่านไ 5
ลานหม่อมจุ้ย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบเทศาภิบาล ราวปี พ 2485 .ศ.ตะโหมดเป็นตาบลหนึ่งขึ้นกับ
อาเภอปากพะยูน ต่อมาในปี พ 2529 .ศ.มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอาเภอตะโหมด และเป็นอาเภอตะโหมด
จนปัจจุบัน ภูมิศาสตร์ด้านทิศตะวันตกของชุมชนตะโหมดเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนลาดตัวลงมาทางทิศตะวันออก
ภูเขาดังกล่าวคือเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางมากขึ้น ส่งผลให้ป่ า
ต้นน้าถูกทาลาย ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างมากในการรักษาป่าต้นน้า เนื่องจากป่าต้นน้าถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธาร
เพราะบริเวณ ป่ามีความชุ่มชื้นเนื่องจาก มีฝนตก มากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาใบไม้จะทาหน้าที่รองรับ
น้าฝน ลาต้นช่วยชะลอการไหลของน้า ฝน และรากทาหน้าที่ดูดซับน้าเอาไว้ทาให้น้า ค่อยๆ ไหลซึมลงสู่แหล่งน้าใต้ดิน
ลาธาร และแม่น้าอย่างช้าๆ หากมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้าตามธรรมชาติ ก็จะมีน้าอยู่อย่างสม่าเสมอ
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ตาบลตะโหมด เมืองเล็ก ๆ ในอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เเต่เมืองเล็ก ๆ เเห่งนี้กลับเป็นเเหล่งประวัติ
ศาสตร์ที่สาคัญทั้งในด้านประเพณี วัฒนธรรม สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในเรื่องของความเชื่อ การเคารพบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สาหรับชาวบ้านตะโหมดโดยเฉพาะชาวไทยพุทธมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เคารพ นับถือมาช้า
นานนับตั้งเเต่เริ่มตั้งวัดนับเป็นเวลา 100 ปีมาเเล้ว
สาหรับ ร้อยเรื่องเมืองตะโหมดในวันนี้ได้นาเสนอเกี่ยกับประวัติของพ่อท่านช่วย ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของ
ชาวตะโหมดเนื่องจากตามหลักฐานที่ปรากฏว่าในสมัยก่อนวัดตั้งอยู่
ทางทิศใต้ ห่างจากที่ตั้งวัดในปัจจุบัน 300 เมตร ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเหนือ เพราะอยู่ต้นน้าลาธารของวัด
ปัจจุบัน โดยมีประวัติดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2330 หลวงพ่อไชยทอง (พ่อเเก่ไชยทอง)เป็นผู้ปกครองวัดเหนือ เเต่สันนิษฐานว่าวัดยังไม่ได้รับอนุญาต
ตั้งให้ถูกต้องกฎหมาย
พ.ศ. 2450 หลวงพ่อเปียเดินทางมาจากวัดดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ท่านเห็นว่าป่าช้าเเห่งนี้
(บริเวณวัดปัจจุบัน)เป็นที่สงบเหมาะเเก่การตั้ง เป็นสานักสงฆ์ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดใต้ เพราะตั้งอยู่บนต้นน้าลาธาร
เมื่อสานักสงฆ์เเห่งนี้เจริญขึ้น ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าพิธีอุปสมบทเเละช่วยกันสร้างเเม่น้าลาคลอง (เป็นอุกเขปสึ
มา) เพื่อใช้ในการอุปสมบทกรรม
พ.ศ. 2452 เมื่อหลวงพ่อเปียชราภาพมากเเล้วจึงได้เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระ
ช่วย อินทสโร จากวัดช่างทอง เดิมท่านเป็นชาวปัตตานีให้มาเป็นพระกรรมอาจารย์ ในปีต่อมาพระช่วยได้รับเเต่งตั้ง
เป็นพระอธการช่วย เเละเป็นเจ้าอาวาสรูปเเรกของวัด
พ.ศ. 2477 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
พ.ศ. 2481 ท่านอธิการช่วยได้มรณะภาพลง พระเลื่อนเเละพระเช้ง จากวัดเชิงเเส จึงเข้ามาดูเเลวัดระยะ
หนึ่ง เเละต่อมาในปี พ.ศ.2484 พีะครูเขาเดิม วัดเขียนบางเเก้ว เจ้าคณะวัดในสมัยนั้น ได้นิมนต์พระหมุนธมมปาโล
(พระครูพิมลชยานุรักษ์)จากวัดไทรขามใหญ่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดตะโหมดรูปที่ 2 ซึ่งท่านได้ดาเนินการสร้างอาคาร
เรียนเเละอุปการะโรงเรียนด้วย
พ.ศ. 2510 พระครูหมุน ได้รับการเเต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเเม่ขรีประชาราม หลังจากไปจาวัดเมื่อ ปี พ.ศ
2500 รวมทั้งพระปลัดจ้วน อตตมโน(พระครูอุทิศกิจจาทร) ที่ปกครองดูเเลวัดในปี 2500 ได้รับการเเต่งตั้งเป็นเจ้า
อาวาสวัดตะโหมดเเละได้ดาเริ่มพัฒนาวัดมาจน ถึงปัจจุบัน โดยท่านได้ติดต่อทางราชการขอเปิดเรียนระดับ ป.7ขึ้นที่
โรงเรียนวัดตะโหมด ภายหลังมีการออกพระราชบัญญัติเเลกเปลี่ยน กรณีสงฆ์กับเอกชนจึงทาให้สามารถดาเนินการ
สร้างอาคารเรียนจนสาเร็จ
พ.ศ. 2516 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จเปิดห้องสมุดประชาชนที่วัดตะโหมดเมื่อ วันที่ 8
มิถุนายน
พ.ศ. 2522 วัดได้ขยายอาณาเขตจากการอุทิศที่ดินจานวน 2 ไร่ จากนายอ่องเเละนางจาเริญ ไชยโยธาเเละ
พระปลัดจ้วนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติ เจ้าคณะตาบลชั้นตรี มีพระราชทินนามว่า พระครู
อุทิศกิจจาทร
พ.ศ. 2526 กรมศาสนาให้วัดตะโหมดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
พ.ศ. 2530 กรมศาสนาให้วัดตะโหมดเป็นวัดพัฒนาดีเด่น เเละเเม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติให้วัด
ตะโหมดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันวัดตะโหมดตั้งอยู่บนหมู่ที่ 3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา มี
ธรณีสงฆ์1 ไร่ 3 งาน ปัจจุบันสถานเเห่งนี้ยังคงเป็นที่เคารพนับถือ บูชา ของชาวบ้านตะโหมด เเละชาวบ้าน
ใกล้เคียงเป็นอีกหนึ่งในร้องเรื่องราวของเมืองตะโหมดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ท่าน ต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง
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ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตะโหมดประกอบอาชีพทางเกษตร ได้แก่ การทาสวนผลไม้ สวนยางพาราและทา
นา เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น เช่น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสวนผลไม้ กลุ่มเกษตรทานาตะโหมด เป็นต้น เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มด้านการตลาด และเงินทุน ชุมชนมีความเข็มแข็งได้รับรางวัลมากมาย แต่ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างให้ชุมชนทางานแบบมีส่วนร่วมคือสภาลานวัดตะโหมด โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดย วัดตะโหมดได้แสดงบทบาทสาคัญ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในฐานะเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน โดยมีท่านพระครูกิจจาทร เจ้าอาวาสเป็นผู้บุกเบิกงานพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งได้สนับสนุนด้านการศึกษา ทาให้มีอาคารโรงเรียนวัดตะโหมดหลังแรก ให้กบั ลูกหลานชาวตะโหมด และปี พ .ศ.
2513 ทาให้เกิดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนชั่วคราว
จนถึงในปัจจุบันวัดก็ยังมีบทบาทส่งเสริมงาน ด้านการศึกษาแตกต่างไปจากวัดในที่อื่น ซึ่งได้ยกภาระทั้งหมดให้แก่
โรงเรียน อาจารย์สุจินต์ เพชรสังข์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตะโหมด ได้เล่าให้ฟังว่า "ถ้า โรงเรียนทากิจกรรม เกี่ยวกับ
การประชุมผู้ปกครอง ท่านพระครูจะไปร่วมการประชุมด้วย การประชุม ทาให้โรงเรียนได้รับข้อมูลต่างๆ เพื่อนามา
ปรึกษาแก้ปัญหาต่อไป" และในคายืนยันที่หนักแน่นของพระครูสุนทร กิจจานุโยค ประธานสภาลานวัดตะโหมด ถ้า
มันแยกกันก็คล้ายๆ กับว่า ต่างคนต่างอยู่ มันไม่พึ่งพา ไม่เอื้อต่อกันและกัน โรงเรียนก็ไปส่วนโรงเรียน วัดก็ไปส่วนวัด
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าทั้งวัดและโรงเรียนมีหน้าที่ ในการทาภูมิปัญญาให้คน วัดมีหน้าที่แก้ปัญหาในด้านจิตใจให้กับคน"
2) เนือ้ ที่
เทศบาลตาบลตะโหมด มีเนื้อที่โดยประมาณ 69.97 ตารางกิโลเมตร (43,731 ไร่)
3) ภูมปิ ระเทศ
มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนิน ที่ราบ และที่ลุ่ม มีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร เช่น สวนยาง สวนผัก สวนดอกไม้ เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดปี เป็นพื้นที่ป่าต้นน้า อุดมสมบูรณ์มีความ
หลากหลายทางชีว ภาพ วัฒ นธรรม และเกษตรกรรม เหมาะส าหรั บพัฒ นาเป็นแหล่ ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิ ง
วัฒนธรรมและเชิงเกษตรกรรม
๔) ทีต่ งั้
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ขรี ต.คลองใหญ่
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาบรรทัด
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๕) จานวนหมู่บา้ นและจานวนประชากร
ประชากรในชุมชนตะโหมด อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบลตะโหมด มีจานวน หมู่บ้าน จานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,301 ครัวเรือน และมีจานวนมีประชากรทั้งสิ้น 4,296 คน และประชากรเทศบาลเขารูปช้าง
1,500 ครัวเรือน และมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 8,741 คน
๕.๑.2 สภาพเศรษฐกิจ
๑) อาชีพ ประชากรในชุมชนตะโหมด มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
อาชีพเกษตรกรรม
80%
อาชีพรับจ้างทั่วไป
10%
อาชีพอื่น ๆ
10%
๒) ข้อมูลเกษตรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
จากข้อมูลปศุสัตว์อาเภอตะโหมด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 พบว่าเกษตรกรมีการเลี้ยงโค จานวน 2,077 ตัว
สุกร จานวน 8,442 ตัว แพะ จานวน 2,158 ตัว และแกะ จานวน 125 ตัว และไก่ จานวน 518,431 ตัว
๕.๑.๓ สภาพทางสังคม
การบริการด้านการศึกษา
การบริการด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลตะโหมด ประกอบด้วย
- โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน 15 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง
การบริการด้านสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
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การบริการด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
การบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
- ที่ทาการตารวจชุมชน
- ศูนย์อาสากู้ชีพ
- ศูนย์อานวยการ อปพร.
๕.๑.4 ข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพของท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ประกอบด้วย ศักยภาพของเทศบาลชุมชนตะโหมด ได้แก่
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร งบประมาณ และศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ได้แก่ การรวมกลุ่มของประชาชน และ
จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
๑) กระบวนการบริหารงานบุคคล
ชุมชนตะโหมด มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของชุมชนตะโหมด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน ทั้งการฝึ กอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาที่
เหมาะสม หรือเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะสภาลานวัดตะโหมดซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าแก่ที่ไม่ใช่
ของรัฐบาล โดยมีผู้นาคือเจ้าอาวาสวัดตะโหมด พระสงฆ์ ชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและพัฒนาให้ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถ
พิจารณาได้จากความรู้ ทักษะและจานวนของผู้นาชุมชนตลอดจนทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรม ของการรวมกลุ่ม
ของชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นการสื บทอดภูมิปัญญาและระบบความเชื่อของชุมชน เช่น ประเพณีทาบุญสองศาสนา
ประเพณีสองศาสนาของชุมชนบ้านตะโหมด เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนที่มีความคิดแตกต่าง
กันในเรื่องศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งคนในชุมชนจะถ้อยที ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเมื่อคน
ไทยพุทธจัดงานต่าง ๆ คนอิสลามก็จะมาช่วยงาน และถ้าอิสลามจัดงานต่าง ๆ คนไทยพุทธก็จะไปร่วมงานด้วย จึงควร
แก่ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันของสังคมสองศาสนาเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ มีปัญหาการอยู่ร่วม
ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ (วีระยุทธ สายนาคและคณะ) การตั้งกฎ กติกา กาหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในชุมชนในการใช้ป่าชุมชนร่วมกัน เช่น ธรรมนูญป่าต้นน้าตะโหมด การสนองตอบต่อปัญหา การจัดสรรและ
การกระจายทรัพยากรของชุมชน กิจกรรมกลุ่มบ่งชี้ถึงความสามารถในการตอบสนองต่อมิติต่าง ๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมด้านการจัดการทรัพยากรของชุมชน และกองทุนของกลุ่ม
๒) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของชุมชนตะโหมด
มีการบริหารจัดการจาก 2 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตาบลตะโหมด และเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง
๕.๑.5 การรวมกลุ่มของประชาชน
(1) กลุ่ม อสม.
(2) กลุ่มออมทรัพย์
(3) กลุ่มสตรี
(4) ชมรมผู้สูงอายุ
(5) กองทุนหมู่บ้าน
(6) สถาบันการเงินชุมชน
(7) กองทุน กขคจ
(8) สหกรณ์การเกษตร
(9) กองทุนสวนยาง
(10) กลุ่มสวัสดิการชุมชน
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5.2 เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาทีต่ ้องการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาหมูบ่ า้ น
ปัจจุบันปัญหาวิกฤติทางด้านพลังงานเนื่องจากสภาพการดารงชีพของมนุษย์ในการใช้พลังงานซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงมีการสรรหาพลังงานจากแหล่งอื่น เป็นพลังงานทางเลือก และมีการนามาใช้ทั้งในบ้านเรือนหรือ
ชุมชน ในรูปแบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญที่ จะเป็นทางออกที่สมควรอย่างยิ่ง
เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ในชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงได้มีการ
ถ่ายทอดการผลิตแก๊สชีวภาพ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
2557 และ 2558 ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากชุมชนมากเพราะสามารถนามาเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุง
ต้มแทนแก๊สแอลพีจีได้เป็นอย่างดี การทาบ่อแก๊สชีวภาพอย่างง่าย ๆ สาหรับผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในชุมชน รวมทั้งยังได้
กากที่ผ่านการย่อยสลายแล้วมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย แต่อย่างไรก็ ตามอีกหลายหมู่บ้านที่มีวัตถุดิบจาก
มูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และในการเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตแก๊ส
ชีวภาพสามารถที่จะพัฒนาฝึกวิทยากรชุมชนที่มีความชานาญได้ 1 คน และผู้ช่วยอีกประมาณ 4-5 คน จะเป็นการดี
ถ้าหากสามารถพัฒนาฝึกวิทยากรชุมชนให้มีความชานาญเพิ่มมากขึ้นจนสามารถบริหารจัดการการผลิตแก๊สชีวภาพ
จากถุงหมักแบบพลาสติก LDPE บริการผู้ที่สนใจทั้งในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ เพื่อหมู่บ้านการถ่ายทอดการผลิต
แก๊สชีวภาพประจาตาบลตะโหมด
นอกจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือนในชุม ชน ยังมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรมที่สามารถ
นามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวล และการนาเชี้อเพลิงจากชีวมวลมาทาถ่ายอัดแท่งซึ่ง
เป็นที่สนใจของชุมชนที่พอจะมีองค์ความรู้อยู่บ้าง จากการถ่ายทอดจากหน่วยงานอื่น ๆ แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบร่วมมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในถ่ายทอดการทาเตาชีวมวล
และนาเชื้อเพลิงชีวมวลมาทาถ่านอัดแท่งจากโครงการวิจัยที่ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา จนสามารถสนับสนุนให้
ชุมชนคลองรีได้รับทุนสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดสงขลาในการดาเนินการโรงงานผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านตาลโตนด
และด้วยศักยภาพของชุมชนที่สนใจและตั้งใจที่จะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกในชุมชนจะสามารถรับ
การถ่ายทอดและฝึกพัฒนาเป็นวิทยากรในชุมชนให้สามารถผลิตทั้งแก๊สชีวภาพ เตาชีวมวลและถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและเพื่อธุรกิจของชุมชนต่อไปได้ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ยังจะเป็นการเพิ่มรายได้ของชุมชน
ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ชุมชน/ครัวเรือนเกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการใช้พลังงานทางเลือกด้วย
ความยั่งยืนตลอดไป
5.3 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานหมูบ่ ้านตัง้ แต่ปีแรกทีเ่ ริม่ ดาเนินการจนถึงปีลา่ สุดทีร่ บั
งบประมาณ
(ได้แก้ไขปัญหา พัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านฯ ในเรื่องใดบ้าง มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกิดขึ้นจากผลทากิจกรรมต่าง ๆ เท่าไหร่ อย่างไร และมีเหตุผลความจาเป็นและเรื่องใดที่ต้องดาเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนา)

ผู้จัดโครงการ วิทยากร และผู้นาชุมชน ได้ มีการจัดเวทีเสวนาเรื่องการจัดการวัสดุเหลือใช้จากมูลสัตว์และ
ครั ว เรื อนเพื่อผลิ ตเป็ น พลั งงานทางเลือก มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตแก๊ส ชีว ภาพ จนสามารถสร้าง
วิทยากรชุมชนมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ลดราย จายดานการจัดหาพลังงานสาหรับใชในครัวเรือนประมาณ ๔๐๐ บาท/
เดือน ลดรายจายดานการซื้อปุยเคมี ประมาณ ๒๐๐ บาท/เดือน ลดตนทุนในการผลิตแปรรูปของชุมชน ขยายไปสู ผู
บริโภคในราคาที่ถูกลงกวาเดิมได และวิทยากรชุมชนสามารถสรางรายไดจากการถายทอดเทคโนโลยี
ชุมชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก มีการเสวนาการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ทั้งการเตรียม
ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ โมเดล ที่จะให้วิทยากรชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส และการเตรียม
ความพร้อมการฝึกอบรมจากผู้ที่สนใจที่ศูนย์ฯ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการจัดเลี้ยงอาหารจะใช้วิธีการให้
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ชุมชนนาอาหารปิ่นโตมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหารและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน
จากการนาปิ่นโตมาร่วม และรักษาสิ่งแวดล้ อมจากวัสดุห่ออาหาร มีกิจกรรมติดตาม ประเมินผลและเสวนาสรุปผล
โครงการ ได้กาหนดดาเนินโครงการเพื่อสรุปผลที่เกิดจากการดาเนินโครงการในทุกกิจกรรมที่ได้ร่วมกันจัดมาทั้งหมด
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักด้วย
ตัวอย่างกิจกรรม ความสาเร็จปีที่ผา่ นมา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(สอดคล้องกับข้อ ๑๐)

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

1

1

1
1

คน
สะสม

1 (ปีที่ 1)
1 (ปีที่ 2)
1 (ปีที่ 3)
1 (ปีที่ 3)
5 คน(ปีที่ 1)
10คน(ปีที่ 2)

5
10

คน

30

39

๕. ร้อยละ ๕๐ ผูร้ ับการถ่ายทอดนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

80

100

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดาเนินการใน
ระดับดี-ดีมาก

ร้อยละ

80

96.58

1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ หมู่บ้าน
ประโยชน์ (เฉพาะหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูก)
/ชุมชน
2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร
2.2 เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
2.3 เทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง
2.4 เทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่ง
3. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2.)
4. จานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ไม่นับซ้า) ***

เรื่อง

ก-9

6. วัตถุประสงค์
คาอธิบาย - หมูบ่ า้ น วท.(ใหม่) และหมู่บ้าน วท.แม่ข่ายขยายลูก ให้ระบุการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านฯ (ใหม่) หรือลูกข่ายทีจ่ ะขยาย แล้ว
มีจุดมุ่งหมายจะให้เกิดประโยชน์อะไร
หมูบ่ า้ น วท.(ต่อเนือ่ ง) ระบุวตั ถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

6.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชีวภาพ เตาชีวมวลและถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ในครัวเรือน
6.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเอง
และต่อยอดให้ชุมชนใกล้เคียง
6.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ถ่ายทอดฯ ในชุมชนได้
6.4 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนโดยใช้หลัก ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเอื้อต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได้
7. แนวคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นด้าน วทน.
หมูบ่ า้ น วท. (ใหม่) นาเสนอแผนผัง กรอบความคิด เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. สาหรับ
การพัฒนาหมู่บ้าน 3 ปีบนพื้นฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และ สาหรับหมูบ่ า้ น วท. (ต่อเนือ่ ง) ให้
ใส่ข้อมูลเดิมมาด้วย

พลังงานทางเลือก
วิทยากรหลัก
ฝึกทักษะและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือกให้กับผู้สนใจ
องค์ความรู้จากงานวิจัย
ในชุมชนให้สามารถเป็นวิทยากรได้
และการถ่ายทอดฯ
จัดทาฐานการเรียนรู้พลังงานทางเลือก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวศึกษาแหล่งพลังงานทางเลือก
8. พืน้ ทีด่ าเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักพื้นที่เดียว)
หมู่บ้าน วท.(ใหม่
และ
ลูกข่ายในอนาคต
จัดตั)้งเป็นกลุ่มพลังงานทางเลือกที
่สามารถบริ
หารจัดการ3 พื้นที่
หมู่บ้าน การผลิ
วท. (ต่ตอเนืฝึก่ออบรม
ง) ระบุให้คาปรึกษากับชุมชนเองและชุมชนอื่น ๆ ได้
หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ระบุพื้นที่ลูกข่าย 3 ลูกข่าย

แก๊สชีวภาพ (ปีที่ ๑)
เตาชีวมวล (ปีที่ 2)
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
(ปีที่ 3)
แก๊สชีวภาพ(ปีที่ ๑)
เตาชีวมวล(ปีที่ 2)
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
(ปีที่ 3)

8. พืน้ ทีด่ าเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักพื้นที่เดียว)
หมู่บ้าน วท.(ใหม่)
และ ลูกข่ายในอนาคต 3 พื้นที่
หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ระบุ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ระบุพื้นที่ลูกข่าย 3 ลูกข่าย
1.
2.
3.
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9. ระยะเวลาดาเนินการ : (ใส่เครื่องหมายตามประเภทของหมู่บ้าน วท.)
 หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ระบุปีเริ่มต้น และปีสิ้นสุด
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุปีที่ภายใต้กรอบ 3 ปี (ระบุปีที่เริ่มต้น-ถึงปีที่สิ้นสุดโครงการ)
-เริ่มตุลาคม ๒๕๕๙-ตุลาคม ๒๕๖๑
 หมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ระบุปีที่ของบประมาณ  ปีที่ 1
 ปีที่ 2
10. ข้อเสนอ/เป้าหมายการพัฒนาหมูบ่ า้ น
ระบุรายละเอียดขององค์ประกอบของการพัฒนาหมู่บ้าน ตามทฤษฎีระบบ(Systems theory) Input - Process –
Output / Outcome เพื่อการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result Base Management) ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
หมู่บ้านและมีการระบุตัวชี้วัดผล(Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ที่จดั ทาขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ คือ การตอบคาถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดาเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ
ความหมาย ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ทเี่ กีย่ วข้อง และสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทาผลผลิตขึ้นมา หรือ คือ การตอบคาถามที่ว่าทาไมจึงมีการดาเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) นาเสนอเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี
หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) นาเสนอผลการดาเนินงานของทุกปีที่ได้รับงบประมาณ และเป้าหมายของปีที่ขอรับการสนับสนุน
หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) นาเสนอกระบวนการพัฒนาหมู่บา้ นลูกข่ายของปีที่ของบประมาณ (2 ปี)

ปีท*ี่

ทรัพยากร
(สิ่งที่ต้องใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน)

กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน

ปีที่ 1
-ทุนดาเนินการ
-การฝึกอบรม เรื่องการบริหาร
(พ.ศ. ๒๕๕๙) -วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จัดการกลุม่ และการจัดทาบัญชี
สมาชิกผูผ้ ่านการอบรม
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
นาเศษเหลือ/ของเสียจากการ
เกษตรกรรมไปใช้

ปีท*ี่

ทรัพยากร
(สิ่งที่ต้องใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน)

กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน

ปีที่ 1
-ทุนดาเนินการ
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙) -วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดการผลิตแก๊สชีวภาพ
-จัดตั้งกลุ่มพลังงานทางเลือกที่มี
องค์ความรู้ที่สามารถบริหาร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
(สิ่งที่ได้ออกมา
(ผลประโยชน์ที่ได้จาก
งบประมาณ
เป็นรูปธรรม หรือ ผลผลิตและผลกระทบที่มตี ่อ
(บาท)
รับรู้ได้)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
-แก๊สชีวภาพจากมูล -ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน
๓0๐,๐๐๐
สัตว์และเศษขยะ -ลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อใช้ใน -ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมูล
ครัวเรือนหรือธุรกิจ สัตว์ เศษขยะอินทรีย์
ชุมชน
-ชุมชนมีวิทยากรเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียง
ผลผลิต
ผลลัพธ์
(สิ่งที่ได้ออกมา
(ผลประโยชน์ที่ได้จาก
งบประมาณ
เป็นรูปธรรม หรือ ผลผลิตและผลกระทบที่มตี ่อ
(บาท)
รับรู้ได้)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
-วิทยากรชุมชนที่ ได้
สามารถบริหาร -ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จัดการ การผลิต ชุมชนโดยใช้พลังงานทางเลือก
ฝึกอบรม ให้
-มีการจัดทาศูนย์การเรียนรู้
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จัดการ การผลิต ฝึกอบรม ให้ คาปรึกษา
คาปรึกษาเกี่ยวกับแก๊สชีวภาพ เกีย่ วกับแก๊ส
กับชุมชนเองและชุมชนอื่น ๆ ได้ ชีวภาพกับชุมชน
เองและชุมชนอื่น
ๆ ได้
ปีที่ 2
-ทุนดาเนินการ
-การฝึกอบรม เรื่องการบริหาร -เตาชีวมวล
(พ.ศ. ๒๕๖๐) -วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จัดการกลุ่ม และการจัดทาบัญชี -วิทยากรชุมชนที่
-เครือข่ายในชุมชน สมาชิกผูผ้ ่านการอบรม
สามารถบริหาร
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการ การผลิต
นาเศษเหลือ/ของเสียจากการ ฝึกอบรม ให้
เกษตรกรรมไปใช้
คาปรึกษา
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกี่ยวกับแก๊ส
ถ่ายทอดการผลิต
ชีวภาพ(ทา
เตาชีวมวล
ต่อเนื่อง) เตาชีว
-จัดตั้งกลุ่มพลังงานทางเลือกที่มี มวลกับชุมชนเอง
องค์ความรู้ที่สามารถบริหารจัด และชุมชนอื่น ๆ
จัดการ การผลิต ฝึกอบรม ให้ ได้ และสามารถ
คาปรึกษาเกี่ยวกับแก๊สชีวภาพ ผลิตเตาชีวมวล
เตาชีวมวลกับชุมชนเองและ เพื่อเป็นสินค้า
ชุมชนอื่น ๆ ได้
ของหมู่บ้านได้
ปีที่ 3
-ทุนดาเนินการ
(พ.ศ. ๒๕๖๑) -วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
-เครือข่ายในชุมชน
-เครือข่ายการ
ท่องเที่ยว

-การฝึกอบรม เรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่ม และการจัดทาบัญชี
สมาชิกผูผ้ ่านการอบรม
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
นาเศษเหลือ/ของเสียจากการ
เกษตรกรรมไปใช้
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดการผลิต
ถ่านอัดแท่ง
-จัดตั้งกลุ่มพลังงานทางเลือกที่มี
องค์ความรู้ที่สามารถบริหาร
จัดการ การผลิต ฝึกอบรม ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับแก๊สชีวภาพ
เตาชีวมวลและถ่านอัดแท่งกับ
ชุมชนเองและชุมชนอื่น ๆ ได้

-เตาชีวมวล
-วิทยากรชุมชนที่
สามารถบริหาร
จัดการ การผลิต
ฝึกอบรม ให้
คาปรึกษา
เกี่ยวกับแก๊ส
ชีวภาพ เตาชีว
มวลและถ่านอัด
แท่งกับชุมชนเอง
และชุมชนอื่น ๆ
ได้

การถ่ายทอดการผลิตพลังงาน
ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนและ
สถานศึกษาในชุมชน
-ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน
23๐,๐๐๐
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมูล
สัตว์ เศษขยะอินทรีย์
-ชุมชนมีวิทยากรเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียง
ได้
-ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยใช้เตาชีวมวล และ
ส่งเสริมการนาเตาชีวมวลเพื่อ
ใช้ในการการอบสมุนไพรของ
สภาลานวัดตะโหมด
-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ
ถ่ายทอดการผลิตพลังงาน
ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนและ
สถานศึกษาในชุมชน
-ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน
250,๐๐๐
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมูล
สัตว์ เศษขยะอินทรีย์
-ชุมชนมีวิทยากรเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียง
ได้
-ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยใช้พลังงานทางเลือก
-พัฒนาและส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้การถ่ายทอดการผลิต
พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชนและ
สถานศึกษาในชุมชนให้ยั่งยืน
-ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว
หมู่บ้านพลังงานทางเลือก

หมายเหตุ* : ระบุปีงบประมาณ พ.ศ.ในปีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ให้สอดคล้องกับข้อ 10)
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี
หมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
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กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ปี)
ปีที่ 1 (พ.ศ.๒๕๕๙) ปีที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๐) ปีที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖๑)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. การเตรียมความพร้อมของ
ผู้สนใจและพื้นที่ และประสานงาน
กับชุมชม
๒. การฝึกอบรม
2.1 เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และ
การจัดทาบัญชีสมาชิก
2.2 อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
นาเศษเหลือ/ของเสียจากการ
เกษตรกรรมไปผลิตพลังงานทางเลือก
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดการผลิตแก๊สชีวภาพ
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดการผลิตเตาชีวมวล
-อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดการผลิตถ่านอัดแท่ง
3. สร้างฐานการเรียนรู้หมู่บ้าน
พลังงานทางเลือก
4. ทาเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้
พลังงานทางเลือก
5. สรุปผลและติดตามประเมินผล
12. หน่วยงานสนับสนุน (ทรัพยากร)
หน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนการดาเนินงานทั้งในส่วนของ วท. หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย
และรูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มคี ่าใช้จ่าย) ฯลฯ
หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รูปแบบการสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑. วิทยากร เจ้าหน้าที่ พาหนะ และอื่นๆ
ตามทีเ่ กี่ยวข้องและเหมาะสม
สงขลา
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
2. ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจาภูมิภาค
ภาคใต้ (ศวภ.๓)

รูปแบบการสนับสนุน
การช่วยประสานงานวิทยากร ผู้เชีย่ วชาญ ให้
คาปรึกษา
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สถานที่จัดอบรม เจ้าหน้าที่ พาหนะ
งบประมาณบางส่วน และอื่นๆ ตามที่
เหมาะสม
สถานที่จัดอบรม เจ้าหน้าที่ พาหนะ
งบประมาณบางส่วน และอื่นๆ ตามที่
เหมาะสม

3. เทศบาลตาบลตะโหมด
4. เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

13. แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม

2560
ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.

2561
ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

1. การเตรียมความพร้อมของผู้สนใจ
และพื้นที่ และประสานงานกับชุมชน
จัดทาแผน ประสานงานและการสารวจ
พื้นที่จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน
๒. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงและผลิตถ่าน
อัดแท่ง
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเพื่อให้
วิทยากรชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่านอัด
แท่ง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพิ่มเติมในเรื่อง เตาเผาถ่าน
ประสิทธิภาพสูงและถ่านอัดแท่ง
จัดเวทีเสวนา “การบริหารจัดการกลุ่ม
พลังงานทางเลือก (ถ่านอัดแท่ง)”
ส่งเสริมให้การผลิตถ่านอัดแท่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค. สค. กย.

รวมเงิน
(บาท)

184,800
65,200

184,800

65,200

250,000

14. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชีว้ ดั ปีงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ปี ของแต่ละหมูบ่ ้าน วท.)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(สอดคล้องกับข้อ ๑๐)

หน่วย

1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ (เฉพาะหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูก)

หมู่บ้าน/
ชุมชน

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร
2.2 เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
2.3 เทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง
2.4 เทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่ง

เรื่อง

ข้อมูล
พืน้ ฐาน**

ค่าเป้าหมายแต่ละปี*
ปีที่ 1 ปีที่ ปีที่
2
3
๑
2
3

หมายเหตุ
สะสม
แต่ละปี

1
1
1
1
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3. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2.)

คน

5

10

15

สะสม

4. จานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ไม่นับซ้า) ***

คน

3๐

3๐

3๐

แต่ละปี

๕. ร้อยละ ๕๐ ผูร้ ับการถ่ายทอดนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

แต่ละปี

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดาเนินการใน
ระดับดี-ดีมาก

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

แต่ละปี

* ระบุในช่องหมายเหตุว่าค่าเป้าหมายในแต่ละปีเป็นค่าสะสมหรือไม่สะสม(ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นคนเดิม)
** ข้อมูลพื้นฐาน คือ ผลการดาเนินงานทีผ่านมาตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มโครงการ ของหมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง)
*** จานวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ให้ขอ้ มูลในปีที่ดาเนินการเท่านั้นและให้ระบุชื่อชุมชน

15. ผลกระทบ (ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้ว โดยผ่านผู้รบั บริการโดยตรง หรือสังคม ชุมชน ที่ไม่ได้
รับบริการโดยตรง แต่ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงินได้และไม่ได้)
 เศรษฐกิจ (เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิม่ ผลผลิตจากเดิม ได้มาตรฐาน มูลค่าที่เกิดจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) โปรดระบุ.........................................................................................................................
-ลดรายจ่ายด้านการจัดหาพลังงานสาหรับใช้ในครัวเรือนประมาณ ๔๐๐ บาท/เดือน
-ลดต้นทุนในการผลิตแปรรูปของชุมชน ขยายไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมได้
-ลดต้นทุนในการบริหารจัดการนาสมุนไพรมาอบเพื่อสุขภาพของชุมชน
-เพิ่มรายได้ของชุมชนโดยการผลิตเตาชีวมวล/ถ่านอัดแท่งเพื่อการค้า ชุมชนได้รวมกลุ่มกันจดทะเบียนวิสาหกิจชุมขน ใน
ปีที่ 2 ได้เริ่มผลิตเตาชีวมวลเป็นสินค้า การผลิตถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มชนิดของสินค้าให้กับกลุ่มต่อไป เป้าหมายรายได้ ไม่ต่ากว่า
1,000 บาทต่อเดือน
-วิทยากรชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนาวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
ถ่านได้ เช่น กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด แกลบ ใบไม้ ขี้เลื่อยชานอ้อย และเศษไม้ปลายไม้ ฯลฯ สามารถกาหนด
ความแน่นของถ่านได้ตามต้องการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจากถ่านมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกก้อน และ
สามารถกาหนดค่าความร้อนและอายุการใช้งาน
 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
-เป็นแหล่งเรียนรูส้ ู่ชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน
-สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
-เกิดการจ้างงาน
-สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

โปรดระบุ...........................................

16. งบประมาณขอรับ
ให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นงบตัวคูณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ(ประหยัด
คุ้มค่า)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.....250,๐๐๐........ บาท
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กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงและผลิตถ่านอัดแท่ง
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (4 คน*6๐๐ บาท*8 ชั่วโมง*2วัน)
ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ (2 คน*6๐๐ บาท*8 ชั่วโมง*2วัน)
หมวดค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วม
(40 คน*๑๕๐ บาท*2 มื้อ*2วัน)
ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วม (40 คน*๕๐ บาท*๒ มื้อ*2วัน)
ค่าจ้างเหมาในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง
ค่าจ้างเหมาในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตถ่านอัดแท่ง
รวม

38,4๐๐
19,200
24,0๐๐
8,0๐๐
40,๐๐๐

55,200
184,800

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสวนาการบริหารจัดการกลุ่ม
พลังงานทางเลือก
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (4 คน*6๐๐ บาท*8 ชั่วโมง*1 วัน)
หมวดค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วม
(40 คน*๑๕๐ บาท*2 มื้อ*1วัน)
ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วม (40 คน*๕๐ บาท*๒ มื้อ*1วัน)
ค่าจ้างเหมาในการสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกและสื่อการเรียนรู้
รวม

19,2๐๐
12,0๐๐
4,0๐๐
30,000
65,2๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายทุกรายการและจานวนคนและขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวดโดยจะเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการสนับสนุน
งบประมาณ กับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และต้องจัดส่งผลงาน
และเอกสารตามที่ปรากฏในคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
1. แบบประเมินตนเอง(Pre SAR) สาหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) ส่งมาพร้อมแบบตอบยืนยันและขอเบิกเงิน
(ถ้าได้รับการสนับสนุน)
2. รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบทุกไตรมาสผ่านระบบออนไลน์
3. ไฟล์ผู้รับบริการ(ใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตาม) หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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4. รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งเป็นเอกสารจานวน 2 ชุด และข้อมูลบันทึกลงใน CD หลังสิ้นสุดโครงการ
หรือไม่เกิน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. แบบประเมินสถานะหมู่บ้าน (Post SAR) หลังเสร็จสิ้นโครงการ
18. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสาร และสื่ออื่นใด จะต้องมีข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏด้วยทุกครั้ง และ ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดขึ้น พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือ
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกประการ

ลงชื่อ
(ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา)
ผูเ้ สนอโครงการ
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ประวัตผิ เู้ สนอโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1. ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
(ภาษาอังกฤษ) Dr. Nuchalee Thipmonta
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3 9304 0008493 3
3. ตาแหน่งปัจจุบนั อาจารย์ (ข้าราชการ)
4. หน่วยงานที่อยูท่ สี่ ามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 088-7837275 E-mail : leelanuch4@hotmail.com
5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก Materials Science
มหาวิ ท ยาลั ย Wollongong
ประเทศ
Australia
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญเป็นพิเศษ
วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ ไฮโดรเจล พลังงานทดแทน
7. ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 หัวหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้นตาลโตนด
ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2557 (สนับสนุนงบประมาณจากพลังงานจังหวัดสงขลา)
7.3 หัวหน้าโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ปีงบประมาณ 2557 (สนับสนุนงบประมาณจากสกอ.)
7.4 หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.5 หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.6 ผูร้ ่วมโครงการวิจัย การพัฒนาเตาประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจาก วช.)
ผลงานนาเสนอ
นุชลี ทิพย์มณฑา. 2559. “ประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้แบบรับใช้สงั คม สาหรับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชา
แหล่งพลังงานทางเลือก” การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทัว่ ไป ครั้งที่ 2
23-24 มิถนุ ายน 2559 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ หน้า 57-65
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ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 1
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
(ภาษาอังกฤษ)
MR.Somboon Prasongchan
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 2900700001601
3. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ.เมือง จ.สงขลาโทร. 086-6974524 E-mail : spboon2@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
กศ.บ (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
วท.ม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ประสบการณ์งานวิจัย
7.1 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 นักวิจัยร่วมโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ปีงบประมาณ 2557 (สนับสนุนงบประมาณจากสกอ.)
7.3 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.4 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.5 วิทยากรผลิตเตาชีวมวล
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 2
1. ชือ่ (ภาษาไทย)
นางณิชา ประสงค์จันทร์
(ภาษาอังกฤษ)
MRS.NICHA PRASONGCHAN
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3 9099 00222 942
3. ตาแหน่งปัจจุบนั อาจารย์
4. หน่วยงานที่อยูท่ สี่ ามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 080-5391323
E-mail : ingoakaom@gmail.com
5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญเป็นพิเศษ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืช

ก - 19

7. ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
7.1 งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้วและผลงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่
ณิชา ประสงค์จันทร์. 2555. การใช้พลังงานชีวมวลจากถ่านผลตาลโตนดสู่การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน.
การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555. 24-28 สิงหาคม 2555. ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซน
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร.
ณิชา ประสงค์จันทร์และสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์. 2556. การผลิตถ่านผลตาลโตนดด้วยวิธีการเผาอย่างง่ายสู่
การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ และ
นานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 6-8 ธันวาคม 2556.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร.
นพดล โพชกาเหนิด, ณิชา ประสงค์จนั ทร์, จีรศักดิ์ เพียรเจริญและไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ. 2557. โครงการผลิต
แก๊สชีวภาพจากมูลโคโดยใช้บ่อหมักจากถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า : กรณีศึกษา ตาบลรา
แดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการะดับชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน”. 23-25 กรกฎาคม 2557. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา.
ณิชา ประสงค์จันทร์ นพดล โพชกาเหนิดและสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์. 2558. ศึกษาสมบัติและคุณลักษณะ
ของผงถ่านผลตาลโตนดสู่การใช้ประโยชน์ด้านการกรองน้า. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8: บูรณาการ
ศาสตร์และ
ศิลป์. 12-13 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร.
7.1 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.3 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.4 ผู้ร่วมโครงการวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพแบบรวมศูนย์โดยการหมักร่วมของ
เสียอินทรีย์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2558
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 3
1. ชือ่ -สกุล: (ภาษาไทย)
ดร.สุปราณี วุ่นศรี
(ภาษาอังกฤษ)
Dr.Supranee Wunsri
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3800600792525
3. ตาแหน่งปัจจุบนั : อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. หน่วยงาน/ที่อยู่ทตี่ ดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail
หน่วยงาน หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทร 081-539-0193 kongsu_wun@yahoo.co.th
5. ประวัตกิ ารศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ฟิสิกส์ พลังงานทางเลือก
7. ประสบการณ์วจิ ยั
7.1 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 นักวิจัยร่วมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้น
ตาลโตนด
ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2557 (สนับสนุนงบประมาณจากพลังงาน
จังหวัดสงขลา)
7.3 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.4 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.5 วิทยากรผลิตเตาชีวมวล
7.6 หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาเตาประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจาก วช.)
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 4
1. ชือ่ -สกุล: พลชัย ขาวนวล
Palachai Khaonuan 3-9699-00077-31-4
2. ตาแหน่งปัจจุบนั : อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงาน/ที่อยู่ทตี่ ดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail
หน่วยงาน หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา
4. ที่อยู่ 123/32 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกาญจนทรัพย์ ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
089-6535235 kpalachai@gmail.com
5. ประวัตกิ ารศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ฟิสิกส์สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ฟิสิกส์ พลังงานทางเลือก
7. ประสบการณ์วจิ ยั
7.1 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 นักวิจัยร่วมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้น
ตาลโตนด
ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2557 (สนับสนุนงบประมาณจากพลังงาน
จังหวัดสงขลา)
7.3 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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7.4 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.5 วิทยากรผลิตเตาชีวมวล
7.6 ศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพกระเบื้องดินเผาปูพื้น-บุผนังที่ทาด้วยวิธีหัตถกรรมพื้นบ้านของบ้านท่า
นางหอมและกระเบื้องดินเผาที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตในบ้านบางโหนดในจังหวัดสงขลา
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 5
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์
ชือ่ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Dr. WichuladaThavaroj
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3 9201 00778 22 1
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
อาจารย์ (ข้าราชการ)
4. หน่วยงานและสถานที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้สะดวก
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 07431-7189
E-mail : wichulada.t@rmutsv.ac.th, porwichu@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก

2544
2539

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Fisheries Science)
Marine Food Science
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.บ.(วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

Hokkaido University

ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช

ไทย
ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- Fishery Products, Fishery Processing
- Myosin and Actin Denaturation, Freeze and Thermal denaturation
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.3 วิทยากรตัวคูณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 6
1. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)
นางไพพรรณ มุ่งศิริ
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.PaipunMungsiri
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3901101007521
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
อาจารย์ (ข้าราชการ)
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 086-5982409
E-mail : pmungsiri@yahoo.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
อบ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ศศ.ม (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ประสบการณ์งานวิจัย
7.1 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.3 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่มาตรฐานสากล กรณีศึกษา: ตลาดน้าเทศบาล
เมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผูร้ ว่ มโครงการคนที่ 7
1. ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย)
นางนงเยาว์ อินทสโร
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Nongyao Intasaro
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3 9099 00498 44 1
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
อาจารย์ (ข้าราชการ)
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
สาขาการจัดการ-กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง
จ.สงขลา
โทร. 096-274-1429
E-mail : yao2503@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-เลขานุการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาโท
รป.ม. การจัดการสาหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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7. ประสบการณ์งานวิจัย
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจมนุษยสัมพัน ธ์” สานักงานเกษตรจังหวัด สงขลา ณ โรงแรม
พาวิลเลียน สงขลา
1. เรื่องประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (งบประมาณเงินรายได้

ประจาปี 2554) หัวหน้าโครงการ
2. เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2556)หัวหน้าโครงการ

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

3. เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (งบประมาณ พ.ศ. 2557) ผู้ร่วมโครงการ
4. เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย สงขลา (งบประมาณปี2558)
หัวหน้าโครงการ

5. งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เรื่อง Knowledge Management Efficiency of Personnel in Rajamangala
University of Technology SrivijayaSongkhla, Thailand
NongyaoIntasaroi, AtcharaRattanamaii, NavaratPewnualiii
At the Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg, Germany. 1 to 4 December 2015
3.9 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 8
2. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)
นางอันธิกา ทิพย์จานงค์
(ภาษาอังกฤษ)
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
อาจารย์ (ข้าราชการ)
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 083-6538019
E-mail : tika1214@gmail.com
5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-เลขานุการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาโท
รป.ม. การจัดการสาหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. ประสบการณ์งานวิจัย
7.1 ผู้ร่วมโครงการวิจัย ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ
2557 (สนับสนุนงบประมาณจากสกอ.)
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย กระบวนการตัดสินใจใช้บริการด้านการนวดแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัด
สงขลา (The Decision Making Process towards Thai Traditional Massage of The Government Medical
Health Service in Songkhla Province
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หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (The Marketing
development of the cloth woven products in Krasaesin, Songkhla Province)
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมคนที่ 9
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสายพิน ขุนจันทร์
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.SaipinKhunjan
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3 930400085646
3. ตาแหน่งปัจจุบนั ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานเทศบาลตาบลตะโหมด)
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
โทรศัพท์มือถือ โทร. 086-9661086 E-mail : sk086966@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย การจัดทาสื่อการสอนสาหรับเด็กเล็ก
7. ประสบการณ์งานวิจัย
7.1 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.2 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.3 ผู้ร่วมดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
แบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (ได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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