แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนาองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
เพื่ อ ให้ เป็ น หมู่ บ้ านต้ น แบบที่ มีก ารใช้ วทน. ไปเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่าย และพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างชุม ชนที่ มี
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม)

15.756018
3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ค่าละติจูด

ค่าลองติจดู

ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/
อีเมล์ )

หน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ1

1.นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ

หัวหน้าโครงการ

104.366671

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ที่รับผิดชอบใน
โครงการ

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ2

ออกแบบลายผ้า
ด้วยเฟรมกระดาษ
การฟอกย้อมสี
ธรรมชาติ
2.นางหอมไกล บุญหล้า
ประธานกลุ่ม
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอมือ
3.นางหนู ตาดทอง
รองประธานกลุ่ม การเก็บขิดและ
มัดหมี่ตามลวดลาย
ที่ออกแบบ รวมถึง
กระบวนการทอผ้า
ทั้งหมด
4.ผศ.มลิจันทร์ ทองคา
ที่ปรึกษาด้าน
ให้คาปรึกษาด้าน
อาจารย์ประจาคณะการบัญชีและการ การตลาด
การตลาด
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีประสบการณ์ในการสาวไหม
การตีเกลียวเส้นไหม การฟอก
ย้อมสีธรรมชาติ และการตัดลาย
กระดาษลายอีสานโบราณ
มีประสบการณ์การออกแบบ
เสื้อผ้า และเครื่องใช้จากผ้า

1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

มีประสบการณ์ในการการเก็บขิด
และมัดหมี่รวมถึงการทอผ้ามา
มากกว่า 40 ปี

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นาชุมชน/ แกนนาชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ

2 แนบประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จาเป็น ดังนี้
1)
2)
3)
4)

สถานภาพปัจจุบันของหมู่บา้ น และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ต่างๆ เช่น Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, Financial analysis, 4M,
6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ทาให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ในอดีตหมู่บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นั่นคือการทาหัตถกรรมทอผ้าขิดไว้ใช้ในครัวเรือนและจาหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงที่
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านเตาไหในอดีตมีการทอผ้าขิดส่งไปจาหน่ายให้ผู้ประกอบการเพื่อนาไป
แปรรูปเป็นหมอนขวาน ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตที่ชุมชนบ้านศรีฐาน และชุมชนบ้านกระจายซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ตาบลอย่างเป็นล่าเป็นสัน นารายได้มาสู่ครัวเรือน ธุระกิจการทาผ้าทอมือของชาวบ้านเตาไหนั้นถือเป็นปัจจัย
ต้นทางในกระบวนการผลิตหมอนขวานนาชื่อเสียงมาให้จังหวัดยโสธร ดังคาขวัญของจังหวัดที่ว่า “ยโสธร
เมืองบัง้ ไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” แต่เมื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอมีความ
เจริญก้าวหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันไปใช้ผ้าที่ผลิตจากโรงงานที่มีต้นทุนถูกกว่า มีตัวเลือกที่
หลากหลายกว่า ผ้าทอมือของชาวบ้านก็ไม่ได้รับความสนใจดังเดิม ทาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ผันตัวเองไป
ประกอบอาชีพอื่น บางก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่ ซึ่งอาชีพส่วน
ใหญ่มักเป็นการใช้แรงงานตามโรงงานเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีการค้าขายบ้างเพื่อนารายมาจุนเจือครอบครัว
ความจาเป็นเรื่องการครองชีพนี้จึงผลักดันให้เกิดการทิ้งถิ่นที่อยู่ของชาวบ้านเตาไห ซึ่งเป็นปัจจัยต่อเนื่องให้
เกิดปัญหาการขาดการเชื่อมต่อของภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะวัยที่ต้องเดินทางไปทามาหากินยังต่างถิ่นมัก
เป็นผู้คนในวัยหนุ่มสาว จึงไม่มีโอกาสที่จะสานต่อภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่า วันเวลาผ่านไปนับวันที่ภูมิปัญญา
การทาผ้าทอมือจะสูญหายไปจากชุมชนแบบไม่มีวันหวนคืน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของหมู่บ้าน (SWOT analysis) พบว่า หมู่บ้านเตาไหมี
จุดแข็ง คือ เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ มีดอนลิงซึ่งมีลิงแสมอาศัยอยู่
ประมาณ 1,000 ตัว มีทุ่งนารอบหมู่บ้านทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ราว 5,000 ไร่ มีแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ 2 ที่คือ บ่อ
โจ้โก้ และบ่อเปลือย พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ มีป่าชุมชน 1 แห่ง คือ ดอนปู่ตา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทานา และมีอาชีพเสริมคือ ทอผ้า ทอเสื่อกก ทาเครื่องประดับ ทาการประมงน้าจืด เป็นต้น นอกจากนี้ ที่

หมู่บ้านเตาไหยังมีคลองส่งน้าที่สูบน้าด้วยไฟฟ้า ทาให้ชาวบ้านสามารถทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้าน
มีทักษะในการทอผ้าและทอเสื่อกกที่ดีและมีคุณภาพ
ส่วนจุดอ่อนของหมู่บ้านเตาไห คือ ชาวบ้านมักมีการผลิตเชิงเดี่ยวอยู่ คือ ทานาอย่างเดียว ทั้งนาปีและ
นาปลัง ผลคือมีผลผลิตเป็นข้าวอย่างเดียว ไม่มีผลผลิตที่หลากหลาย นอกจากนี้ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกใน
การดารงชีพอยู่ ทั้งการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การมีค่านิยมส่งลูกหลานในวัยทางานไปทางานต่างจังหวัด
หรือเมืองใหญ่ ทาให้คนในชุมชนไม่ครบช่วงวัย มีแต่คนแก่กับเด็กเท่านั้นที่อยู่ในหมู่บ้าน รายได้ส่วนใหญ่มา
จากการขายข้าว จึงไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ นอกจากนี้ชาวบ้านยังการขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง และ
ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดมูลค่า รวมถึงขาดความสามารถในการวางแผนในรูป
ธุรกิจ
สาหรับโอกาสของหมู่บ้านเตาไห คือ หมู่บ้านเตาไหอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดยโสธร ซึ่งห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 28 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กลับบ้านศรีฐานประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งบ้านศรีฐานมีชื่อเสียงด้านการ
ท่องเที่ยวและสินค้าขึ้นชื่อ คือหมอนขิด และผลิตภัณฑ์จากผ้าขิดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ดังนั้นหาก
ชาวบ้านเตาไหหากผลิตผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ จะมีส่วนแบ่งในตลาดนี้ และนอกจากนี้ชาวบ้านอาจ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนให้มีคุณภาพติดตลาด เช่น การทาปลาส้ม การทาเสื่อกก การพัฒนาดอนลิงให้
ร่มรื่น จะมีโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้อีกด้วย
และในส่วนอุปสรรคของหมู่บ้านเตาไห คือ การกาหนดราคาสินค้าไม่เป็นไปตามที่ชุมชนต้องการ อัน
เนื่องมาจากการที่หมู่บ้านเตาไหอยู่ใกล้กับแหล่งการค้าหมอนขิดขนาดใหญ่ คือบ้านศรีฐาน ทาให้ราคาสินค้า
ยังอยู่ในระดับเดียวกันกับสินค้าของบ้านศรีฐาน เพราะกลุ่มลูกค้าคือกลุ่มเดียวกัน แม้ว่ากรรมวิธีในการผลิต
จะแตกต่างกัน วัสดุที่ใช้แตกต่างกันก็ตาม
ดังนั้นโครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ จะ
เป็นการหนุนเสริมจุดแข็งของชุมชนให้มีความโดดเด่นสามารถเป็นจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน และยัง
เป็นการลดจุดอ่อนของชุมชนด้วยการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนให้กลับมามีบทต่อการดารงชีพของคน
ในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นเสริมพื้นฐานของครัวเรือนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ด้วยเพิ่มมูลค่าของ
ผ้าทอมือให้มีความน่าสนใจและมีชื่อเสียงติดตลาดผ้าไทยได้ ดังนั้นในโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึง
ต้องการสร้างความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญาของชุมชนโดยการต่อยอด และยกระดับคุณภาพผ้าทอมือของ
หมู่บ้านเตาไหให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งจาหน่ายสินค้าชุมชน
แห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร โดยการพัฒนาลายผ้าทอมือนั้น มีที่มาลายมาจากลายบั้งไฟโบราณอีสาน และการ
คิดค้นลายขึ้นใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นลายอีสานอย่างครบถ้วน เช่น ลายกาบแก้วกลิ่นขจร ลาย
ยาบ ลายกกาบแก้วบัวไข ลายกาบแก้กลิ่นขจร ลายกาบแก้วเครือคา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาลวดลายของผ้า
ทอมือนี้จะกระทาผ่านการออกแบบบนกระดาษที่ตัดเป็นต้นแบบของลาย แล้วต่อลายจนครบผืนบนกระดาษ
สีให้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการมัดหมี่ อันจะช่วยลดความเสียหายอัน
เกิดจากการนับลาหมี่ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะทาให้ลายผิดเพี้ยนไม่สวยงามได้ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีฟอกย้อมจากสีธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลสุข
ภาวะของคนในชุมชนด้วย ซึ่งกระบวนการฟอกย้อมสีธรรมชาตินั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการสกัด
สารให้สีจากพืชและวัตถุธรรมชาติให้ได้สีที่เข้มข้นที่เหมาะกับการใช้งาน มีการใช้สารเร่งการติดสี (มอร์แดน)

เพื่อลดข้อจากัดของเส้นใยธรรมชาติที่อาจติดสียากให้สามารถติดสีได้ง่ายขึ้น และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดการ
ตกสีของผ้าที่ย้อม อันเป้นการยืดอายุของสีเมือนาผ้าไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ
หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้นาเสนอข้อมูล ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่
ดาเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสาเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น
เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน3
การนาไปใช้
(ปัจจัยนาเข้า) เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ประโยชน์
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
1.นางหนู ตาดทอง
เส้นไหม ฝ้าย เทคโนโลยี เทคโนโล เทคโนโลยี การฟอกย้อม
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี ยี การ
ช่วยลดการ เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
ผสมสาร ตกสีของผ้า สีธรรมชาติที่
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ ช่วยย้อม ที่ย้อมด้วย ช่วยลดการ
ธรรมชาติ เคมี
สีธรรมชาติ นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
แบบ
(มอร์
ฟอกย้อม
เข้มข้น
แดนท์)
เข้มข้น
2.นางหอมไกล บุญหล้า เส้นไหม ฝ้าย
เทคโนโลยี เทคโนโล เทคโนโลยี การฟอกย้อม
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี ยี การ
ช่วยลดการ เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
ผสมสาร ตกสีของผ้า สีธรรมชาติที่
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ ช่วยย้อม ที่ย้อมด้วย ช่วยลดการ
ธรรมชาติ เคมี
สีธรรมชาติ นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
แบบ
(มอร์
ฟอกย้อม
เข้มข้น
แดนท์)
เข้มข้น
3.นางก้าน ลายทอง
เส้นไหม ฝ้าย เทคโนโลยี เทคโนโล เทคโนโลยี การฟอกย้อม
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี ยี การ
ช่วยลดการ เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
ผสมสาร ตกสีของผ้า สีธรรมชาติที่
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ ช่วยย้อม ที่ย้อมด้วย ช่วยลดการ
ธรรมชาติ เคมี
สีธรรมชาติ นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
แบบ
(มอร์
ฟอกย้อม
เข้มข้น
แดนท์)
เข้มข้น
4.นางสมแปลง วันเที่ยง เส้นไหม ฝ้าย
เทคโนโลยี เทคโนโล เทคโนโลยี การฟอกย้อม
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี ยี การ
ช่วยลดการ เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
ผสมสาร ตกสีของผ้า สีธรรมชาติที่
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ ช่วยย้อม ที่ย้อมด้วย ช่วยลดการ
ธรรมชาติ เคมี
สีธรรมชาติ นาเข้าสีเคมีใน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ

กระบวนการ

วิทยากร
ตัวคูณ

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
5.นางจาปา กอแก้ว

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

6.นางพร ไชยจันทร์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

7.นางราตรี อาษาจิต

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

8.นางนคร จันทนาม

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

9.นางคาแปลง
จันทนาม

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
10.นางไพรวรรณ อิน
อ่อน

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กีท่ อผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

11.นางโสม สีอ่อน

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

12.นางทองศรี พานดวง

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

13.นางน้อย ทองงาม

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

14.นางอาจ สีอ่อน

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
15.นางแพงพันธ์ ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

16.นางไพรวัลย์ ใสขาว

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

17.นางดา ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

18.นางจันทร์เพ็ญ สาย
คาวงศ์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

19.นางสุภาพ สาลี

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
20.นางจอมศรี ชาติทอง เส้นไหม ฝ้าย

เทคโนโลยี
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

21.นางปุย ทองมณี

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

22.นางนุช ขยันทา

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

23.นางสาวรจนา สาลี

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

24.นางคาปุน แก่นของ

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
25.นางสาวพัฌรากร
กลางถิ่น

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

26.นางสาวอารี ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

27.นางสมหมาย ทอง
งาม

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

28.นางสุภาภรณ์ อาษา
จิต

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

28.นางนุ่ม อาสากิจ

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
30.นางสมบูรณ์ ป้อง
โล่ห์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

31.นางหมอน สาขาโพธิ์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

32.นางปุณยลักษณ์ นร
มาตย์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

33.นางนิจ ถี่ถ้วน

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

34.นางสุขสลา คาลือ

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
35.นางน้อย ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

36.นางเบ็ง สายคาวงศ์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

37.นางกรรณิการ์ คาลือ เส้นไหม ฝ้าย

เทคโนโลยี
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี
พืชให้สี กีท่ อผ้า จากพืช
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

38.นางคาพันธ์ สิงหา

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

39.นางคาปัน ละครล้า

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
40.นางจันลี สาลี

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

41.นางอุทัย ราชอาษา

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

42.นางลอย ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

43.นางวงเดือน โนนตูม

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

44.นางทองวัน อยู่เย็น

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

แบบ
เข้มข้น
45.นางบุญจันทร์ สาขา
โพธิ์

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

46.นางคาพา ชาติทอง

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

47.นางฉลาด ส่งศรี

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

48.นางน้อย สีบุญ

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ
แบบ
เข้มข้น

49.นางไหว ธงไชย

เส้นไหม ฝ้าย
อุปกรณ์ทอผ้า
พืชให้สี กี่ทอผ้า
อุปกรณ์ย้อมสี

เทคโนโลยี
การสกัดสี
จากพืช
และวัตถุ
ธรรมชาติ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี
(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เทคโนโล
ยี การ
ผสมสาร
ช่วยย้อม
เคมี

กระบวนการ
ฟอกย้อม

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

50.นางปราณี คาลือ

(มอร์
แดนท์)
เข้มข้น
เส้นไหม ฝ้าย เทคโนโลยี เทคโนโล
อุปกรณ์ทอผ้า การสกัดสี ยี การ
พืชให้สี กี่ทอผ้า จากพืช
ผสมสาร
อุปกรณ์ย้อมสี และวัตถุ ช่วยย้อม
ธรรมชาติ เคมี
แบบ
(มอร์
เข้มข้น
แดนท์)
เข้มข้น

กระบวนการ
ฟอกย้อม

แบบ
เข้มข้น

เทคโนโลยี
ช่วยลดการ
ตกสีของผ้า
ที่ย้อมด้วย
สีธรรมชาติ

การฟอกย้อม
เส้นใย
ธรรมชาติด้วย
สีธรรมชาติที่
ช่วยลดการ
นาเข้าสีเคมีใน
กระบวนการ
ฟอกย้อม

นายสุภัทร
ญาณ เฑียรธี
ระสมบัตแิ ละ
คณะ

รายได้เฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
47,280

อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านข้าวพืน้ เมือง ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย พื้นที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ข้าว รายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น สามารถออกแบบตารางเพิ่มเติมได้

สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ปีที่ 1
1.อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ประสานงานและการเตรียมความพร้อมชุมชน
2.ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตผ้าทอมือที่จังหวัดสกลนคร
3.รณรงค์การปลูกครามสาหรับการฟอกย้อม เพิ่มเติมจากที่ชุมชนมีอยู่เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร
4.จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพกับพัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้ว ให้มีความมั่นคง มีทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
5.ทดลองฟอกย้อมสีธรรมชาติ และคัดเฉดสีของเส้นด้ายประกอบลาย
6.ออกแบบลายผ้าด้วยเฟรมกระดาษที่มีขนาดเท่ากับฟืมทอผ้าแต่ละขนาด
7.มัดหมี่และเก็บขิดตามลวดลายทีอ่ อกแบบไว้
8.ทอผ้าตามแบบ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า
จึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการที่ต่อเนื่อง เบื่องต้นผู้วิจัยแก้ไขปัญหาโดย ผู้วิจัยจะนากิจกรรมที่ใช้คนจานวนน้อยและใช้
งบประมาณน้อยขึ้นมาดาเนินการก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เช่น การออกแบบลายผ้าบนการะดาษ การทดลองฟอกย้อม
การทาความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับจุดประสงค์ของโครงการให้ชาวบ้านได้เข้าใจ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าชาวบ้านยังไม่
สามารถในการขึ้นลายผ้าที่มคี วามซับซ้อนได้ ซึ่งผู้วจิ ัยแก้ไขโดยการนาลายที่ซับซ้อนนั้นไปให้บุคคลที่มีความชานาญในการขึ้นลาย
ต้นแบบให้ก่อน แล้วจึงนาสร้างตะกอลายตามแบบนั้น

2) แผนงานที่จะดาเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือให้มีความหลากลาย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2.สร้างแบรนด์สินค้าในนามของกลุ่ม
3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสวยงาม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
4.จดจัดตั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ในนามของกลุ่มกับพัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้ว
5.อบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการสานต่อวัฒนธรรมผ้าทอมือ

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาลายผ้าและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชุมชนบ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
6.2 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าผ้าทอมือด้วยนวัตกรรมการฟอกย้อมผลิตภัณฑ์ด้วยสีธรรมชาติ หรือ
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคาปรึกษา
ระบุหมายเลขคาปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดาเนินการ
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
(จัดทา Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ของการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน)

9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออื่น ๆ)

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รูปแบบการสนับสนุน4
1.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ สนับสนุนวิทยากร
สนับสนุนวิทยากร
2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมี
หลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี
ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1.สร้างแบรนด์สินค้าใน
นามของกลุ่ม
2. ทอผ้าตามกระบวนการ
3.จดจัดตั้งผลิตภัณฑ์
OTOP ในนามของกลุ่มกับ
พัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้ว
4.อบรมผู้นาเยาวชนเพื่อ
การสานต่อวัฒนธรรมผ้า
ทอมือ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564

2563
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน (บาท)
30,000
27,000
3,000

70,000

30,000

27,000

70,000

3,000

130,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม

2565

2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมเงิน (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.ทอผ้าตามกระบวนการ
และสารวจความต้องการ
ลูกค้า รวมทั้งออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย
2. การทดลองปรับ
โครงสร้างของผ้าฝ้ายให้มี
คุณสมบัติการคืนรูปที่ดี
มีความนิ่ม
2.วางแผนการตลาดและ
การขาย
3.สร้าง page แนะนา
สินค้าใน Facebookและ
สื่อออนไลน์อื่น ๆ
4.การออกแสดงสินค้าใน
งานต่าง ๆของจังหวัด
ยโสธร
5.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ
6. จัดรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน
7.สรุปโครงการ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54,000

86,000

6,000
4,000

60,000

30,000

5,000

75,500

77,500

148,500

148,500

5,000
250,000

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. จานวนผู้รับบริการ

หน่วย
คน

2564
50

ค่าเป้าหมาย
2565
2566
50
50

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เรื่อง
2.1 เทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าด้วยเฟรมกระดาษ ปีที่ถ่ายทอด ปีที่
1
2.2 เทคโนโลยี ก ารสกั ด สีจากพื ชและวัต ถุธรรมชาติ แบบเข้ มข้ น ปี ที่
ถ่ายทอด ปีที่ 1
2.3 เทคโนโลยี การผสมสารช่วยย้ อมเคมี (มอร์แ ดนท์ ) เข้ม ข้น ปี ที่
ถ่ายทอด ปีที่ 1
2.4 เทคโนโลยี ช่ ว ยลดการตกสี ข องผ้ า ที่ ย้ อ มด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ปี ที่
ถ่ายทอด ปีที่ 1
2.5 เทคโนโลยี การเตรี ย มเส้ น ใยธรรมชาติ ส าหรั บ การย้ อ มสี ปี ที่
ถ่ายทอด ปีที่ 1
2.6 เทคโนโลยี การมั ด ลายหมี่ และการเก็ บ ขิ ด เพื่ อ ขึ้ น ลาย ปี ที่
ถ่ายทอดปีที่ 1
2.7 เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปีที่ถ่ายทอด.
ปีที่ 2
2.8 เทคโนโลยี การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 2
2.9 เทคโนโลยี กระบวนการผลิ ต ผ้ า ทอมื อ แบบครบสู ต รส าหรั บ
เยาวชน ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 3
3. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการพั ฒ นา/ต่ อ ยอด(ระบุ ชื่ อ ผลิตภัณ
ผลิตภัณฑ์)
ฑ์
3.1 ผ้าพื้นสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
3.2 ผ้าพื้นสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
3.3 ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
3.4 ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
3.5 ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
3.6 ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
3.7 ผ้าพันคอลายขิดย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
3.8 ผ้าพันคอลายย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
3.9 ปลอกหมอน (ผ้าฝ้าย)
3.10 กางเกงขาก๊วย (ผ้าฝ้าย)
3.11 ชุดนอนบุรุษ (ผ้าฝ้าย)
3.12 ชุดนอนสตรี (ผ้าฝ้าย)
3.13 เสื้อชาย (ผ้าไหม)
3.14 เสื้อสตรี (ผ้าฝ้าย)
3.15 กระโปรง (ผ้าไหม)
3.16 กระเป๋าใส่ของใช้ (ผ้าฝ้าย)
3.17 ที่ใส่โทรศัพท์ (ผ้าฝ้าย)
3.18 ที่ใส่พวงกุญแจ (ผ้าฝ้าย)
4. จ านวนวิทยากรชุ มชนที่ สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ ถ่ายทอด(แต่ ล ะ
คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

50
100
20
50
50
50
50
50
1,000
50
50
50
20
10
10
100
300
300
5

50
100
20
50
50
50
50
50
1,000
50
50
50
20
10
10
100
300
300
3

50
100
20
50
50
50
50
50
1,000
50
50
50
20
10
10
100
300
300
3

5. ประมาณการผู้นาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

คน
ร้อยละ
บาท

50
80
518,500

50
80
518,500

50
80
518,500

13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ)
- กรณี เพิ่มรายได้
โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนบ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ดังนี้
รายการ
จานวนชิ้น/คน
ราคา/ชิ้น
รายได้/บาท
1. ผ้าพื้นสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
50
450
22,500
3.ผ้าพื้นสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
100
200
20,000
2.ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
20
2,700
54,000
3.ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
50
850
42,500
4.ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
50
750
37,500
5.ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
50
150
7,500
6.ผ้าพันคอลายขิดย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย)
50
2,000
100,000
7.ผ้าพันคอลายย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าไหม)
50
600
30,000
8.ปลอกหมอน (ผ้าฝ้าย)
1,000
35
35,000
9.กางเกงขาก๊วย (ผ้าฝ้าย)
50
250
12,500
10.ชุดนอนบุรุษ (ผ้าฝ้าย)
50
550
27,500
11. ชุดนอนสตรี (ผ้าฝ้าย)
50
550
11,000
12. เสื้อชาย (ผ้าไหม)
20
1,800
36,000
13. เสื้อสตรี (ผ้าฝ้าย)
10
350
3,500
14. กระโปรง (ผ้าไหม)
10
2,500
25,000
15. กระเป๋าใส่ของใช้ (ผ้าฝ้าย)
100
250
25,000
16. ที่ใส่โทรศัพท์ (ผ้าฝ้าย)
300
50
15,000
17.ที่ใส่พวงกุญแจ (ผ้าฝ้าย)
300
35
10,500
รวม
2,310
518,500
- กรณี ลดรายจ่าย
โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ จะช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้ดังนี้

รายการ
1.ช่วยลดการนาเข้าสีเคมีในกระบวนการ
ฟอกย้อม

ปริมาณที่เคยใช้
150 กล่องต่อปี

คิดเป็นมูลค่า
บาท
120 X 150
=18,000

ปริมาณที่ลดลง
ชุมชนอาจเลือกใช้สีที่
สกัดจาพืชและวัตถุ

คิดเป็นมูลค่า
บาท
120 X120 =
14,400

2.ลดการซื้อเสื้อผ้าจากห้างสรรพสินค้าหรือ
โรงงาน

3.ลดการซื้อของชารวยเช่น หมอน พวง
กุญแจ ที่ใส่โทรศัพท์ ที่ใช้ในงานสาคัญๆ
เช่นงานศพ งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งาน
บวช

รวม

ธรรมชาติประมาณ 80
% ทาให้เกิดการใช้สีเคมี
ลดลง คิดเป็น 120
กล่อง
1200 คน X 2 ชิ้น 2,400 ชิ้น X 250 ชุมชนอาจเลือกใช้เสื้อผ้า
(ต่อปี) =2,400 ชิ้น บาท =600,000 ที่ชุมชนผลิตได้เอง
ประมาณ 40% ทาให้
เกิดการนาเข้าของ
ชาร่วยจากภายนอกคิด
เป็น 960 ชิ้น
500 ชิ้น/งาน ถ้า 1ปี 35 X 5000
ชุมชนอาจเลือกใช้สินค้า
มี 10 งานจะเท่ากับ =175,000
ที่ชุมชนผลิตได้เอง
5000 ชิ้น
ประมาณ 70% ทาให้
เกิดการนาเข้าของ
ชาร่วยจากภายนอกคิด
เป็น 3,500 ชิ้น
376,900 บาท

960 X250
=240,000

35X3,500
=122,500

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ จะช่วยส่งผลที่เป็นบวกให้กับชุมชน
อันเกิดจากการที่คนในชุมชนได้หนั มาอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปญ
ั ญาด้านการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมขอนตนเองที่กาลังจะเลือนหายไปกับ
วันเวลา และยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการทาผ้าทอมือสีธรรมชาติให้กับเยาวชนในชุมชน ที่เป็นชนรุ่นหลังได้เห็น
ความสาคัญของภูมิปัญญาดังกล่าว ได้ลุกขึ้นมาสานต่อลมหายใจของบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้ในยามว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลักคือ การทานา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทา
รายได้มาจุนเจือครอบครัว หากสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นเป็นที่พอใจและถูกใจลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์มสี ่วนแบ่งในตลาดเป็นทีร่ ู้จักของคน
ทั่วไป ย่อมสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนทุกช่วงวัยได้ตื่นตัวและหันมาทาอาชีพทอผ้าด้วยสีธรรมชาตินอี้ ย่างจริงจัง ก็จะเป็นตัวช่วยชะรอ
การอพยพย้ายถิ่นไปทามาหากินยังแดนไกล เมืองใหญ่ เมืองหลวงได้มิใช่น้อย ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะมิได้หวังรอพบหน้าลูกหลานเฉพาะ
ช่วงเทศกาลที่คอยให้ทุกคนกลับบ้าน แต่คนที่บ้าน สมาชิกในครอบครัวจะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทุกคนจะสร้างเสียงหัวเราะ
สร้างความสุขในครอบครัวและชุมชนอย่างในอดีตที่ผ่านมา
 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่ชัดเจนในการลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่ จะเห็นได้จากการออกแบบกระบวนการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ กรพัฒนาลายผ้า การฟอกย้อมสีผ้า
และการถักทอผืนผ้าที่เน้นการใช้ความรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่นาเอาพืชและวัตถุให้สีอื่น ๆที่มีในธรรมชาติของชุมชนมาใช้ประโยชน์
โดยการสกัดสีแบบเข้มข้น และใช้สารเร่งการติดสี (มอร์แดน) เพื่อให้เกิดผ้าที่มีเฉดสีที่หลากหลาย ซึ่งน้า หรือกากพืชที่เกิดจาก
กระบวนการฟอกย้อมสามารถทิ้งลงในธรรมชาติได้โดยมิก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในโครงการยังมีการรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนได้ปลูกวัตถุดิบประเภทพืชให้สี อาทิ คราม กระเจี๊ยบ ดาวเรือง เพิ่มเติมจากทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการใช้

ประโยชน์ที่ต่อเนื่อง เนื่องจากการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาตินี้จาเป็นจะต้องใช้พืชให้สีในปริมาณที่มากจึงจะได้สีที่เข้มข้นดังนั้น จึงการ
ปลูกพืชให้สีขึ้นทดแทนเพื่อให้ทรัพยากรยังอยู่คู่กับชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของพืชในชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(คาอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทุกขั้นตอน
เป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 130,000 บาท
กิจกรรม

รายการ

ระยะเวลา ปริมาณ หน่วยละ รวมเงิน
ต่อครั้ง
(หน่วย)
(บาท)
อบรมผู้นาเยาวชนเพื่อ 1.ค่าเอกสารประกอบการประเมินและ
4
50 ชุด
20
1,000
การสานต่อวัฒนธรรม ติดตามผล
ผ้าทอมือ
2.ค่าอาหารกลางวัน
5 วัน X 1 1 มื้อ X 5
250 62,500
ไตรมาส= วัน X 50
5 วัน
คน
3.ค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญในการ 10 ชั่วโมง 1 ครั้ง X4
600
6,000
บริการให้คาปรึกษาและข้อมูล
คน
เทคโนโลยี
4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1*2 ตร.ม.
1 แผ่น
500
500
ทอผ้าตาม
1.ค่าฝ้าย 20 ตั้ง
20 ตั้ง
1,250
25,000
กระบวนการ
2. ค่าสารส้มสาหรับเร่งการติดสี
10 กิโลกรัม 100
1,000
3.ค่ามะขามเปียกสาหรับเร่งการติดสี

-

5 กิโลกรัม

200

1,000

สร้างแบรนด์สินค้าใน
นามของกลุ่ม

1.ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบแบรนด์
สินค้า

-

1 งาน

30,000

30,000

จดจัดตั้งผลิตภัณฑ์
OTOP ในนามของ
กลุ่มกับพัฒนาชุมชน
อาเภอป่าติ้ว

1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าเอกสารประกอบการดาเนินการ
จดจัดตั้งกลุ่ม

3 วัน
-

500
100

2,500
500

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5 ครั้ง
5 ชุด

130,000 บาท

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณ ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ)
ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง**อาจารย์

แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้ำร่วมเป็นหมูบ
่ ำ้ น
วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564
เขียนที่ บ้านเตาไห
โครงกำรหมูบ
่ ำ้ นแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์
และ
ที่อยู่ 190 หมู
่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
เทคโนโลยี
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
วันที่ 12

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ด้วยข้าพเจ้า นางหอมไกล บุญหล้า ตาแหน่งในหมู่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาลายผ้าและผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอมือสีธรรมชาติ และสมาชิก....49......คน มีความต้องการจะนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน)
1.ต้องการนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดมูลค่า รวมถึงการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และสร้างตราสัญลักษณะสินค้าที่อยู่ในความสนใจขอลลูกค้าและตลาด
2.ต้องการเทคโนโลยีในการผลิตผ้าทอมือ ทั้งการสกัดสีจากพืชให้สี การใช้สารเร่งการติดสี
3.ต้องการองค์ความรู้ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการดาเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพัชราวดี ทับทอง
2. หน่วยงาน พัฒนาการอาเภอป่าติ้ว
.ชื่อผู้ประสานงาน นางไพลิน ขาวแปลก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(

นางหอมไกล บุญหล้า

)

ผู้แสดงเจตจานง
มือถือประธานกลุม่ /ผู้นาชุมชนของผู้เสนอ โทร 062-4963515
หมายเหตุ :กรุณาแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ากว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้ใส่ข้อมูลลงในตาราง
ที่แนบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่
ชื่อ/สกุล
1. นางหนู ตาดทอง
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ที่อยู่ (หมู่ที่/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)
อาชีพ
157/1 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางหอมไกล บุญหล้า 190 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ ครูพี่เลี้ยง
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางก้าน ลายทอง
12 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสมแปลง วันเที่ยง 59/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางจาปา กอแก้ว
26 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางพร ไชยจันทร์
24/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางราตรี อาษาจิต
5 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางนคร จันทนาม
90 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางคาแปลง จันทนาม 7 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางไพรวรรณ อินอ่อน 142 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางโสม สีอ่อน
11 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางทองศรี พานดวง
88 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางน้อย ทองงาม
72 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางอาจ สีอ่อน
38/3 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางแพงพันธ์ ธงไชย
75/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางไพรวัลย์ ใสขาว
116 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ ทานา
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางดา ธงไชย
75/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
ทานา

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
ข้าว
นักเรียนระดับ
ปฐมวัย
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางจันทร์เพ็ญ สายคา 204/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
วงศ์
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสุภาพ สาลี
64/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางจอมศรี ชาติทอง
5/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางปุย ทองมณี
6 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางนุช ขยันทา
6/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสาวรจนา สาลี
8 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางคาปุน แก่นของ
1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสาวพัฌรากร กลาง 74 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ถิ่น
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสาวอารี ธงไชย
74/1 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสมหมาย ทองงาม 198 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสุภาภรณ์ อาษาจิต 159 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางนุ่ม อาสากิจ
176 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
นางสมบูรณ์ ป้องโล่ห์ 133 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ลาดับที่

ชื่อ/สกุล

31.

นางหมอน สาขาโพธิ์

32.

นางปุณยลักษณ์ นรมาตย์

33.

นางนิจ ถีถ่ ้วน

34.

นางสุขสลา คาลือ

35.

นางน้อย ธงไชย

36.

นางเบ็ง สายคาวงศ์

37.

นางกรรณิการ์ คาลือ

38.

นางคาพันธ์ สิงหา

39.

นางคาปัน ละครล้า

40.

นางจันลี สาลี

41.

นางอุทัย ราชอาษา

42.

นางลอย ธงไชย

43.

นางวงเดือน โนนตูม

44.

นางทองวัน อยู่เย็น

45.

นางบุญจันทร์ สาขาโพธิ์

46.

นางคาพา ชาติทอง

47.

นางฉลาด ส่งศรี

48.

นางน้อย สีบุญ

ที่อยู่ (หมู่ที่/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)
93 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
69 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
153 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
156/2 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
101 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
182 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
181 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
152 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
37 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
177/1 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
177 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
37/1 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
195 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
195/1 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
243 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
119/1 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
149 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
150 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ

อาชีพ
ทานา

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

49.

นางไหว ธงไชย

50.

นางปราณี คาลือ

ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
157 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
207 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

ทานา

ข้าว

ทานา

ข้าว

หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

ชื่อผู้ประกอบการ นางหอมไกล บุญหล้า
ที่อยู่ 190 หมู่ 7 บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ที่แสดงถึงการได้มาถึงประเด็นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
ด้วย นางหอมไกล บุญหล้า มีความประสงค์ให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯช่วยเหลือในเรื่องการนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดมูลค่า รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และ
สร้างตราสัญลักษณะสินค้าที่อยู่ในความสนใจขอลลูกค้าและตลาด การเทคโนโลยีในการผลิตผ้าทอมือ ทั้งการสกัดสี
จากพืชให้สี การใช้สารเร่งการติดสี รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ของ
หมู่บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งสิ้น 50 คน
ทั้งนี้ยินดีจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
 สมทบงบประมาณบางส่วน จานวน
.บาท
 สร้างโรงเรือน
 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร
 สถานที่อบรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อนางหอมไกล บุญหล้า หมายเลขโทรศัพท์ 062 - 4963515
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางหอมไกล บุญหล้า)
ประธานกลุ่ม

แบบฟอร์มทีใ
่ ช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผล
ข้อมูลผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
แบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
แบบประเมินผลหลังสิน
้ สุดโครงกำร
แบบกำรนำผลงำนวิจย
ั และพัฒนำไปใช้
ประโยชน์

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

รหัสโครงกำร =
……………………

ชื่อโครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ 1  นาย 2  นาง 3  นางสาว ชื่อ
นามสกุล
2. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
(เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
3. สถานที่ติดต่อ
(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน)
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
4. อายุ
ปี
5. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
6. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รับราชการ
2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3  เกษตรกร 4  โอทอป
5  แม่บ้าน
6  พนักงานธุรกิจเอกชน
7 รับจ้าง
8  วิสาหกิจชุมชน
9  ค้าขาย
10  อื่นฯ
7. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  ประถม
2  มัธยมต้น
3  มัธยมปลาย /ปวช.3 4  ปวส./อนุปริญญา
5  ปริญญาตรี
6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ
8. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
8.ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  จดหมายเชิญ
2  ทางอินเตอร์เน็ต
3  การแนะนา / คนรู้จัก
4  ป้ายประกาศโฆษณา
5  สื่อสารมวลชน
6  หน่วยงานในท้องถิ่น
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8  อื่น ๆ
9. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้พจิ ารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจาเป็น)

ลงชื่อ
วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน

พ.ศ.

IDProject=

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

.

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

ชื่อกิจกรรม
รายการ
ท่านมีความพอใจในคาถามต่อไปนี้ระดับใด

ระดับ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1. ด้ าน ก ระบ วน ก าร ขั้ น ต อ น ก าร
ให้บริการ(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล
และการทางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)

3. สิ่ งอ านวยความสะดวก (สถานที่ อบรม
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวนวัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เวลาและ
ค่าใช้จ่าย
10. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
11. ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท

น้อยที่สุด
(1)

ไม่พึงพอใจ
(0)

11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน ....................... บาท)
IDProject=

แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

…………………
…

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสาเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ
นามสกุล
เนื้อหา
1. การนาไปใช้ประโยชน์
1  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
คาอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจาและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รายได้หลัก
2  รายได้เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจานวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน
บาท)
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)
3. ท่านสามารถนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน
บาท)

4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1  สามารถระบุเป็นเงินจานวน
บาทต่อเดือน
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนาความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจาเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน

5. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1  หลังการอบรมทันที
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1  ใช้ในครอบครัว
3  ใช้ในที่ทางาน

2  ใช้ในชุมชน/กลุม่
4  ใช้เมื่อมีโอกาส

7. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
3  ให้บริการ / คาปรึกษา

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
4  อื่นๆ (โปรดระบุ
)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
สูตรคานวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจานวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน
ต้นทุนโครงการต่อคน

ลงชื่อ
วันที่

ผู้ประเมิน
เดือน

พ.ศ.

แบบการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ชื่อชุมชน
ที่อยู่

วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

การนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม ร่ว มกั บ
สถาบั นการศึกษา/หน่วยงานที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม นั้น
ข้าพเจ้า
ประธานกลุ่ม/ผู้นาชุมชน

และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จานวน..............คน

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.

ซึ่งกลุ่ ม สามารถน าความรู้/เทคโนโลยีที่ ได้ รับ การถ่ายทอดไปใช้ ป ระโยชน์ เช่น เพิ่ ม รายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย สร้างมาตรฐาน)
.
กลุ่ม/ชุมชน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ประธานชุมชน / ตัวแทนชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์..............................................

ประวัตท
ิ ป
ี่ รึกษาโครงการ

ผศ.มลิจน
ั ทร์ ทองคา
Mrs.Malichan Thongkham

ตาแหน่ งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
ตาแหน่ งทางบริหาร :
อีเมล : malichan.t@acc.msu.ac.th
เบอร์โทร :081-8716744
วันทีเ่ ริม
่
ปฎิบตั งิ าน :

16 กันยายน 2539

ประวัตก
ิ ารศึกษา :
ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประสบการ์การทางาน :
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคณาสวัสดิ ์ อาจารย์ประจาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จ.ขอนแก่น อาจารย์
ประจาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาระการสอน :
1. หลักการตลาด
2. นโยบายธุรกิจ

3. การจัดการการขาย
4. การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ าย
5. สัมนาการตลาด
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
7. การตลาดสาหรับผู้ประกอบการ

คณะกรรมการ :
กรรมการตรวจประเมินผลคารับรองการปฏิบตั ริ าชการคณะ ( กลุม
่ มนุ ษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี (2549-2552)
หนังสือ / ตารา :
การจัดการการขาย
เอกสารประกอบการสอน :
หลักการตลาด

แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย
1. ชื่อ นายสุภัทรญาณ นามสกุล เฑียรธีระสมบัติ
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Supatarayan Thiantheerasombat
สัญชาติ ไทย เพศ ชาย อายุ 34 ปี
2. ประวัติการศึกษา (โดยย่อ)
พ.ศ. 2550 ปริญญาตรี รัฐ ศาสตรบัณ ฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) เกี ยรติ นิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2556 ปริญ ญาโท รัฐ ปศานศาสตรมหาบัณ ฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม
3. ประวัติการทางาน (โดยย่อ)
พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
5. สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
6. สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง ขามเรียง
อาเภอ/เขต กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) 043-75463 (บ้าน)
(มือถือ) 093-3737057 E-mail Address supatarayan@gmail.com
ผลงานวิจัย
7. ผลงานวิจัย
1. การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรีย นรู้ เรื่ อ ง ศาสนพิ ธี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
2. คุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
8. รางวัลผลงานเคยได้รับ
1. พ.ศ. 2561 เป็น ผู้ฝึกซ้อมและควบคุ ม ที ม ในการนานักเรียนเข้า ร่ว มการแข่งขันสาวไหม
ระดับประเทศ ประเภทเยาวชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยได้รับโล่จากปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
2. พ.ศ. 2562 เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมในการนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม ใน
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2562 จัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ประเภท
เยาวชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. พ.ศ. 2562 เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมในการนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม ใน
งาน ประกวดเส้น ไหมไทยพื้น บ้า น ผ้า ไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิต ภั ณ ฑ์ หม่ อนไหม
หน้า 1

ประจาปี 2562 จัดโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บุรีรัมย์ ประเภทเยาวชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
9. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. การสาวไหม
2. การตัดลายกระดาษอีสานโบราณ
3. นโยบายสาธารณะ
4. หลักสูตรและการสอน

หน้า 2

แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย
1. ชื่อ นางหนู นามสกุล ตาดทอง
(ภาษาอังกฤษ) Mis. Hnu Tadthong
สัญชาติ ไทย เพศ หญิง อายุ 66 ปี
2. ประวัติการศึกษา (โดยย่อ)
พ.ศ. 2505 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. ประวัติการทางาน (โดยย่อ)
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพทานา ที่บ้านเตาไห ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
4. ตาแหน่งปัจจุบัน 5. สังกัด
6. สถานที่ติดต่อ
บ้านเตาไห
เลขที่
157/1
ถนน
ตาบล/แขวง ศรีฐาน
อาเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35150
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) - (บ้าน)
(มือถือ) 064-9120118
ประสบการณ์และผลงาน
7. ประสบการณ์และผลงาน
1. มีป ระสบการณ์ในการทอผ้ามากว่า 40 ปี โดยเฉพาะการทอผ้าขิดลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายขิดกาบ
ลายขิดขอ ลายขิดช้าง ลายขิดผีเสื้อ ลายขิดดอกพิกุล ลายขิดลูกแก้ว เป็นต้น
2. มีความชานาญในทุกขั้นตอนของกระบวนการทอผ้า โดยเฉพาะขั้นตอนที่ถือว่ายากที่สุดคือ ขั้นตอน
การถัดตะกอ หรือการเก็บเขาหูก ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าผู้ทอผ้าไม่ชานาญจริง ๆจะไม่สามารถทาได้ และในหมู่บ้าน
เตาไหขอกจากนางหนู ตาดทองแล้ว ก็มีไม่กี่คนที่ทาขั้นตอนนี้ได้ และขั้นตอนที่ ถือว่ายากอีกขั้นตอนหนึ่งคื อ
ขั้นตอนการเก็บขิดเพื่อขึ้นลายผ้าให้เป็นลวดลายต่าง ๆ

ภาพประกอบประสบการณ์ และผลงาน

1.
2.

ลายขิดขอ ผลงานของนางหนู
ตาดทอง เมื่อ 40 ปี ทีแ
่ ล้ว
การถักตะกอ หรือการเก็บเขาหูก

