แพลตฟอร)มบ,มเพาะหมู,บ2านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนำองค+ความรู/
ทางด/านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมูFบ/านซึ่งต/องพัฒนาให/ตลอดหFวงโซFคุณคFา (Value chain)
เพื่อให/เปWนหมูFบ/านต/นแบบที่มีการใช/ วทน. ไปเพิ่มรายได/ ลดรายจFาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร/างชุมชนที่มี
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร+ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานไมFเกิน 3 ป`
ข2อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข2อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชื่อหน,วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ชื่อหมู,บ2านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี : หมูFบ/านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร+แกนิคในเชิงพานิชย+
ค"าละติจูด

ค"าลองติจูด

3. ผู2รับผิดชอบและผู2ร,วมโครงการ
หน0าที่รับผิดชอบ
ข/อมูลผู/รFวมโครงการ
ในโครงการ1

1
2

1.อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ+
2.อ.อุดร จิตจักร
3.อ.ปาริชาติ ราชมณี
4.อ.ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ
5.อ.สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ

หัวหน/าโครงการ
ผู/รFวมโครงการ
ผู/รFวมโครงการ
ผู/รFวมโครงการ
ผู/รFวมโครงการ

6.อ.วีระเดช โขนสันเทียะ

ผู/รFวมโครงการ

เทคโนโลยี/องค?ความรู0ที่รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ?ทำงานที่
เกี่ยวข0องกับโครงการ2

การตลาดออนไลน+
ระบบสารสนเทศการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ+ในมนุษย+
การแปรรูปผลิตภัณฑ+สำหรับสัตว+
เทคโนโลยีการปลูกและผลิตพืชมาตรฐาน
ออร+แกนิค
การแปรรูปผลิตภัณฑ+สำหรับสัตว+

10 ป`
10 ป`
10 ป`
3 ป`
15 ป`
3 ป`

หน$าที่รับผิดชอบในโครงการ เช7น หัวหน$าโครงการ ผู$ร7วมโครงการ ผู$นำชุมชน/ แกนนำชุมชน/ ประธานกลุ7ม เจ$าหน$าที่รัฐ/เจ$าหน$าที่ท$องถิ่น อื่นๆ
แนบประวัติการศึกษา ประสบการณNทำงานในส7วนที่เกี่ยวข$องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู$รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใสFเครื่องหมาย P ใน o ที่ต/องการและให/ข/อมูลให/ครบถ/วน
P 1) หมูFบ/าน วท. (ใหมF) (แนบแบบฟอร+มแสดงเจตจำนงฯ)
o 2) หมูFบ/าน วท. (ตFอเนื่องป`ที่... ) ป`แรกที่เริ่มดำเนินการ
พื้นที่ดำเนินการ
หมูFบ/านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก/ก อำเภอวาป`ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

5. หลักการและเหตุผล
สถานการณ+ตลาดสมุนไพรไทยในปqจจุบัน มีแนวโน/มเปWนที่ต/องการของตลาดทั้งในประเทศและตFางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากแนวโน/มผู/บริโภคสFวนใหญFโดยเฉพาะตFางประเทศให/ความใสFใจด/านสุขภาพมากขึ้น จึงทำให/
ตลาดสมุนไพรไทยสามารถขยายกำลังการผลิตและขยายตลาดตFางประเทศได/เพิ่มมากขึ้น ดอกอัญชัน มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร+คือ Clitoria ternatea Linn. จัดอยูFในวงศ+ Fabaceae ซึ่งเปWนวงศ+ของถั่วในกลุFมถั่วฝqกเมล็ดกลม (pea)
เชFน ถั่วลันเตา (green pea) ถั่วแระต/น (congo pea) ถั่วพู (manila pea) ลักษณะลำต/นเปWนไม/เลื้อยล/มลุก สามารถ
ปลูกได/ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยดอกอัญชันมีสารที่สำคัญคือ Antrocyanin ให/สีน้ำเงิน มีคุณสมบัติออกฤทธิ์เปWน
สารต/านอนุมูลอิสระ ป•องกันการเสื่อมของเซลล+ ป•องกันโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด
กระตุ/นภูมิคุ/มกันและต/านแบคทีเรีย ด/วยคุณสมบัติการออกฤทธิ์ดังกลFาวนั้นจึงเปWนที่นิยมนำมาเปWนสFวนประกอบของ
อาหารที่ต/องการสีฟ•าถึงสีน้ำเงิน เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มสุขภาพ เชFนน้ำอัญชันและชาอัญชัน เปWนต/น ด/วย
ประโยชน+ที่หลากหลายของดอกอัญชัน จึงถูกนำมาแปรรูปให/อยูFในรูปแบบการตากแห/ง ดอกอัญชันบดผง สารสกัด
หยาบและแปรรูปเปWนผลิตภัณฑ+ตFางๆ เชFน สบูF แชมพู และเครื่องสำอาง เปWนต/น ดังนั้นจึงเปWนที่นิยมและต/องการของ
ตลาดตFางประเทศ คFอนข/างสูง เชFนในประเทศจีน ไต/หวัน ญี่ปุƒนและ รัสเซีย เปWนต/น ซึ่งปริมาณความต/องการดอก
อัญชัน โดยเฉพาะในรูปตากแห/งเฉลี่ยตFอป`ประมาณ 12 ล/านตันตFอป` โดยเฉพาะอยFางยิ่ง ดอกอัญชันปลอดสารเคมี
หรือดอกอัญชัน ออร+แกนิค เปWนที่ต/องการของลูกค/าในกลุFมประเทศ ญี่ปุƒน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สูง (วิสาหกิจ
ชุมชนการแปรรูปและพัฒนาดอกอัญชัน, 2559) และมีแนวโน/มความต/องการเพิ่มสูงขึ้น ปqจจุบันปริมาณการผลิตดอก
อัญชันแห/งรวมทั้งผลิตภัณฑ+แปรรูปจากดอกอัญชันไมFเพียงพอตFอความต/องการของตลาด
จากข/อมูลข/างต/นแสดงให/เห็นวFาโอกาสทางการตลาดของดอกอัญชันคFอนข/างกว/าง และจุดเดFนที่สำคัญคือ
ดอกอัญชันเจริญเติบโตได/ดีในประเทศเขตร/อน เชFนประเทศไทย สามารถผลิตได/ทั่วประเทศ ซึ่งในประเทศที่มีอากาศ
หนาวดอกอัญชันจะให/ผลผลิตคFอนข/างน/อย จึงมีการนำเข/าดอกอัญชันในประเทศสูง จากสถานการณ+วิกฤตเศรษฐกิจ
ในปqจจุบันเกิด เชFน การโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สFงผลกระทบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอยFางยิ่ง และ
สFงผลให/จำนวนคนวFางงานเพิ่มสูงขึ้น แรงงานถูกเลิกจ/าง ทำให/แรงงานในเมืองใหญFๆเชFน กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต มีการ
ย/ายกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะแรงงานภาคอีสาน มีจำนวนสูงที่สุด ดอกอัญชันเปWนพืชปลูกงFาย ให/ผลผลิตทุกวัน
สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรก ในเดือนที่ 2 ของการปลูก และราคาตFอ 1 กิโลกรัมแห/ง ตกเฉลี่ยที่ กก ละ 100-200
บาท โดยเฉพาะอยFางยิ่งการเพิ่มมูลคFาของดอกอัญชันจากการปลูกริมรั้วทั่วไปเปWนการปลูกในพื้นที่ที่ควบคุมแบบการ
ปลูกอินทรีย+ ปลอดสารเคมี และได/เอกสารรับรองการปลูกพืชอินทรีย+ (Organic Thailand) จะทำให/ดอกอัญชันมี
มูลคFาทางการตลาดมากขึ้นเปWนเทFาตัวจากการปลูกริมรั้วทั่วไป ราคาดอกอัญชัน ออแกนิค ราคาเฉลี่ยอยูFที่ กก ละ
500-600 บาท (www.butteflypea.com) นอกจากการปลูกแบบอินทรีย+แล/ว ดอกอัญชันที่เปWนความต/องการของ
ตลาดยังมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ได/แกF ดอกอัญชันที่มีคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย ขั้วเขียวสด และมี
ความสม่ำเสมอของสีดอกเปWนสีน้ำเงินเข/ม ซึ่งกระบวนการผลิต เชFน พื้นที่การปลูก ชFวงเวลาการเก็บดอกสด
ระยะเวลาการตากหรืออบแห/ง ภาชนะที่ใช/ตาก อุณหภูมิที่ใช/ตาก ความชื้นสัมพัทธ+ ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว เปWนต/น
ล/ ว นมี ค วามสำคั ญ และสF ง ผลตF อ คุ ณ ภาพของดอกอั ญ ชั น ดั ง นั ้ น ตลาดของอั ญ ชั น ทั ่ ว โลก ยั ง มี ค วามต/ อ งการ
ผู/ประกอบการผู/ผลิตดอกอัญชันคุณภาพ ออร+แกนิค โดยจะทำให/สFงเสริมให/เปWนอาชีพหลัก และสFงเสริมให/เปWนอาชีพ
รอง หรืออาชีพทดแทน และให/ผลตอบแทนสูง หากผู/ประกอบการสามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ+ดอกอัญชันใน
เชิงพาณิชย+ได/จะทำให/เกิดการจ/างงานหลายตำแหนFงเพิ่มมากขึ้น ได/แกF ตำแหนFงเกษตรกรประจำสวนดอกอัญชัน
แรงงานเก็บดอกอัญชันสด แรงงานฝƒายผลิตดอกอัญชันแห/ง แรงงานฝƒายแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ+ แรงงานฝƒาย

วิจัยคุณภาพดอกอัญชัน แรงงานฝƒายประชาสัมพันธ+และสFงเสริมการตลาด แรงงานฝƒายฐานข/อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปWนต/น
หมู,บ2าน วท. (ใหม,) ให/รวบรวมข/อมูลที่จำเปWน ดังนี้
1) สถานภาพปqจจุบันของหมูFบ/าน และการวิเคราะห+กลุFมเป•าหมาย แนบรูปภาพประกอบ
หมูFบ/านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก/ก อำเภอวาป`ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนสFวนใหญFประกอบ
อาชีพเกษตรกร เชFน เลี้ยงโคเนื้อ ทำนา ทำไรF และประกอบอาชีพรับจ/างทั่วไปในชุมชน ชุมชนได/มีการรวมกลุFมของ
เกษตรกร ทำอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได/แกF กลุFมเลี้ยงโคเนื้อ กลุFมเกษตรกรทำนา กลุFมแมFบ/าน ดังนั้น การสFงเสริม
ให/ชุมชนมีความรู/ ความเข/าใจ โดยใช/เทคโนโลยีทางการเกษตรด/านการผลิตและแปรรูปดอกอัญชันครบวงจรและ
สามารถพัฒนาสินค/าและผลิตภัณฑ+ของชุมชนที่เปWนผลิตภัณฑ+แนวใหมFรFวมสมัย สFงตรงไปยังกลุFมเป•าหมายผFาน
เครือขFายออนไลน+ได/
2) รายชื่อกลุFมเป•าหมายที่จะเข/ารFวมโครงการ
• รายชื่อผู2เข2าร,วมโครงการ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ/สกุล
นายคำภี ศิริเลี้ยง
นางหนูไล ยศม"วง
นางหัด จัตตุแวง
นายทองแดง จัตตุแวง
นางปอง ขาวธรรมา
นางหลอง ปุริศรี
นายสำเริง วงษาป[ดนา
นางแสงเดือน ปองดี
นางหนูแดง ประกับแสง
นางวิไลรัตน? ลำเหลือ
นางพั่ว ประสงเศษ
นางบุญมี อินทดก
นางจอมใจ วิเศษศรี
นางบิน เอกรักษา
นางพิสมัย ปองไว0
นางอมรา พิจารย?
นางชูศรี ป_ดสายะตัง
นางอรอนงค? ไชยภักดี
นายวีระพันธ? สังฆมณี
นายนิตย? แปนไมล?
นายธวัชชัย ทวีไธสงค?

ที่อยู3 (หมู3ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

อาชีพ

40 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
7 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
24 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
16 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
11 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
85 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
60 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
46 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
14 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
81 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
91 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
55 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
39/1 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
30 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม.4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม. 4 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
66 ม. 11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
113 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ0
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว
ข(าว

ลำดับที่

ชื่อ/สกุล

ที่อยู3 (หมู3ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

อาชีพ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายอดิศักดิ์ ป[ตติเส
นายนิลพัฒน? ดีบริสุทธิ์
นางจิรวดี สายงาม
นางปณิดา ปะภูชะกัง
นางสาวสุตาภัทร ประสพศิลปc
นางสาวจุฑารัตน? เอกรักษา
นางสาวอังค?วรา ผาจีบ
นางสาวพรรณี ไชยเสริม
นางธนภร ปะวะเข
นางสาวจุฑาทิพย? พาหา
นางสาวเนตรนภา ปะวะเสนัง
นางสาวศุภากร มะพรรณ?
นางสาวทิวาพร ปะวะขัง
นางสาวเสาวลักษณ? ไปวันเสาร?
นางสาวอรอนงค? วงษ?เงิน
นางสาวพิชชา วิลาลัย
นางสาวรัตติยาภร ปะวันเต
นางสาวศิรินลักษณ? ปะวะเสนะ
นางสาววิจิตร โภคาแสง

65 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
25 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
91 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
57 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
229 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
277 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
94 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
80 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
46 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
85 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
345 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
118 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
122 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
177 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
60 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
129 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
10 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
26 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม
46 ม.11 ต.เสือโก0ก อ. วาปOปทุม จ.มหาสารคาม

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ0
ข(าว
ข(าว
ข(าว
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ข(าว
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ข(าว
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1) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถFายทอด พร/อมรายละเอียดเทคโนโลยี
ปg 2564
1. เทคโนโลยี ฝŒกอบรม การเตรียมแปลงและดำเนินการปลูกดอกอัญชันออร+แกนิค โดยการถFายถอดและฝŒก
ปฏิบัติการการปลูก การเตรียมดิน การเตรียมแปลง และการบำรุงรักษา และให/ความรู/การปลูกดอกอัญชัน
ปลอดสารเคมี และดำเนินการขอรับรองพื้นที่การปลูกดอกอัญชันออร+แกนิค จากกรมวิชาการเกษตร
2. เทคโนโลยี ฝŒกอบรม และฝŒกปฏิบัติการทำแห/งดอกอัญชันออร+แกนิค มาตรฐานสFงออก โดยการถFายทอด
ขั้นตอนและรายละเอียดการเก็บเกี่ยวดอกอัญชัน และขบวนการตากแห/งที่ยังคงคุณภาพที่ดีปราศจาก
ความชื้นและเชื้อราปนเป•Žอน
ปg 2565
3. เทคโนโลยี ฝŒกอบรม และฝŒกปฏิบัติการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ+ดอกอัญชันที่ใช/ในมนุษย+ ได/แกF ผงสีผสมอาหาร
ธรรมชาติ ชาอัญชันในรูปเม็ด สบูF แชมพู ผลิตภัณฑ+บำรุงผิว และอืนๆ โดยถFายทอดและฝŒกปฏิบัติการทำ
ผลิตภัณฑ+ตFางๆจากวิทยากร
4. เทคโนโลยี ฝŒกอบรมและฝŒกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ+ดอกอัญชันที่ใช/ในสัตว+เลี้ยง เชFนผลิตภัณฑ+ต/านเชื้อ
กFอโรคผิวหนังในสัตว+เลี้ยง ในรูป ครีม เจล และแชมพู เปWนต/น โดยถFายทอดและฝŒกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ+
ตFางๆจากวิทยากร

ปg 2566
5. เทคโนโลยี ฝŒกอบรมและฝŒกปฏิบัติการออกแบบการบรรจุหีบหFอ ฉลากสินค/า โดยถFายทอดและฝŒกปฏิบัติการ
ทำผลิตภัณฑ+ตFางๆจากวิทยากร เพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานและมีคุณภาพมาตรฐานการสFงออก
6. เทคโนโลยี ฝŒกอบรมอบรมและฝŒกปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต+โดยการเชFาพื้นที่โดเมน ทั้งเว็บไซต+ เฟสบุค
อินสตราแกรม Lasada shopee Alibaba Amazon เปWนต/น โดยถFายทอดและฝŒกปฏิบัติการจากวิทยากร
โดยเกษตรกรสามารถที่จะดำเนินการเองได/ผFานแพลตฟอร+มตลาดออนไลน+
7. เทคโนโลยี ฝŒกอบรมและฝŒกปฏิบัติเปWนผู/ประกอบการผู/ผลิตดอกอัญชันประชาสัมพันธ+และสFงเสริมการตลาด
โดยถFายทอดและฝŒกปฏิบัติการจากวิทยากร โดยเกษตรกรสามารถที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ+ การโฆษณา
เองได/ผFานแพลตฟอร+มตลาดออนไลน+
8. เทคโนโลยี ฝŒกอบรมและฝŒกปฏิบัติเปWนผู/ประกอบการผู/ผลิตดอกอัญชันชFองทางการขายผลิตภัณฑ+ดอกอัญชัน
ออร+แกนิคทั้งในรูปแห/ง ผง และแปรรูป
2) ผลการวิเคราะห+ข/อมูลศักยภาพ ความพร/อม ประเด็นปqญหา แนวทางแก/ไขปqญหา ของหมูFบ/านโดย
ใช/เครื่องมือวิเคราะห+ตFางๆ เชFน Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, Financial
analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให/เห็นผลการวิเคราะห+เบื้องต/น
หมูFบ/านสารคามพัฒนา ต.เสือโก/ก อ.วาป`ปทุม จ.มหาสารคาม มีจุดแข็งตรงที่ชาวบ/านสFวนใหญFประกอบ
อาชีพเกษตรกรอยูFแล/วและมีพื้นที่ในการปลูกดอกอัญชัน รวมทั้งมีความเข/มแข็งทางชุมชนสามารถรวมกลุFมและ
รFวมกันประสานการทำงานได/ดี นอกจากนี้ยังขาดการนำวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีเข/าไปถFายทอดในหมูFบ/าน ซึ่ง
โครงการนี้จะทำให/เกิดการขยายผลและสFงตFอสูFการพัฒนาหมูFบ/านตFอไป
6. วัตถุประสงค)
6.1 เพื่อถFายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชัน ออร+แกนิค
6.2 เพื่อสร/างอาชีพให/ชุมชนเปWนผู/ประกอบการผู/ผลิตดอกอัญชัน ออร+แกนิค เชิงพานิชย+
6.3 เพื่อสFงเสริมการจ/างแรงงานในชุมชนพื้นที่ ที่วFางงาน และเพิ่มรายได/
6.4 เพื่อสร/างความเข/มแข็งของชุมชนในการเปWนหมูFบ/านต/นแบบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชัน ออร+แกนิค
ครบวงจร
7. ที่มาของความต2องการ : โปรดใสFเครื่องหมาย P ใน o ที่ต/องการและกรอกข/อมูลพร/อมหลักฐานตามที่ระบุ
o เปWนความต/องการจากการให/บริการคำปรึกษา
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .
.
P เปWนความต/องการที่อยูFในแผนพัฒนาหมูFบ/านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมูFบ/าน)
o เปWนความต/องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
o เปWนความต/องการจากจังหวัดที่เสนอผFาน ศวภ.
o เปWนความต/องการที่จะตFอยอกจากโครงการที่เคยได/รับการสนับสนุนจากแหลFงทุFนอื่น

8. แผนวิทยาศาสตร)ชุมชน :
หมู่บ้านผลิตและแปรรู ปดอกอัญชันออร์ แกนิค
หมู่บ้านสารคามพัฒนา ต.เสือโก้ ก อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสหู่ มูบ่ ้ าน
เทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันออร4แกนิค
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การทำดอกอัญชันแหHง การทำบดผง
และการทำสกัดผง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ4ดอกอัญชัน
เทคโนโลยีแพลตฟอร4มการขายบนตลาด
ออนไลน4

เป้ าหมายและ
ความสําเร็จ

ผลผลิตจากหมูบ่ ้ านวท.

เกษตรกรมีความ
เข้ มแข็ง มีรายได้ ที5
เพิ5มขึ 9น สามารถ
ประกอบเป็ นอาชีพ
หลัก ลดการย้ าย
ถิ5นฐานแรงงาน
เพิ5มความอบอุน่
ต่อครอบครัว มี
สุขภาพที5ดีและ
เป็ นมิตรกับ
สิง5 แวดล้ อมโดย
การปลูกดอก
อัญชันปลอด
สารเคมี

พัฒนาและยกระดับการปลูกดอก
อัญชันริ มรัว5 เป็ นดอกอัญชันมาตรฐาน
การปลูกออร์ แกนิคและส่งออก
ต่างประเทศ
การผลิตดอกอัญชันแห้ งทีFได้ คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเกรดเอซึงF จะทําให้ ได้ ดอก
อัญชันบดผลและสกัดผง คุณภาพดี
ด้ วย
การแปรรูปดอกอัญชันเป็ นผลิตต่างๆ
อาทิ เช่น ชารูปแบบเม็ดฟู่ แคปซูล และ
แชมพู ครี ม
เกษตรกรเป็ นเจ้ าของตลาดออนไลน์
โดยไม่ผา่ นพ่อค้ าคนกลาง

9. แผนธุรกิจชุมชน :

พัฒนาและยกระดับการปลูก
ดอกอัญชันริ มรัวT เป็ นดอก
อัญชันมาตรฐานการปลูก
ออร์ แกนิคและส่งออก
ต่างประเทศ
หมู$บ&าน วท. ป. 1
ต&นน้ำ: ผลิตดอกอัญชันออร>แกนิค
และการจัดตั้งกลุ$มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอก
อัญชัน

การแปรรูปดอกอัญชันเป็ น
ผลิตต่างๆ อาทิ เช่น ชา
รูปแบบเม็ดฟู่ แคปซูล และ
แชมพู ครี ม

ลูกค้ าในและ
ต่ างประเทศ เช่ น
จีน ยุโรป อเมริกา
และญี8ปุ่น

การผลิตดอกอัญชันแห้ งทีLได้
คุณภาพมาตรฐานเกรดเอซึงL
จะทําให้ ได้ ดอกอัญชันบดผล
และสกัดผง คุณภาพดี

เกษตรกรเป็ นเจ้ าของ
แพลตฟอร์ มตลาดขาย
ผลิตภัณฑ์อญ
ั ชันออนไลน์
โดยไม่ผา่ นพ่อค้ าคนกลาง
หมู$บ&าน วท. ป. 3
ปลายน้ำ: สร&างแพลตฟอร>มตลาด
การขายผ$านออนไลน>

หมู$บ&าน วท. ป. 2
กลางน้ำ: แปรรูปดอกอัญชันออร>แกนิค

การถ่ ายทอดและการขยายผลให้ กับหมู่บ้านอื8นๆหลังเสร็จสิน@ โครงการ

10. หน,วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน,วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการสนับสนุน4
วิทยากรแปรรูปชาสมุนไพร

4 รูปแบบของการสนับสนุน

เช"น งบประมาณสมทบ (ระบุจำนวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร (ไม"มีค"าใช0จ"าย) ฯลฯ หากมี
หลักฐาน เช"น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให0แนบมาด0วย

11. แผนการดำเนินงาน
ปgที่ 1 ปgงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1.การติดต"อประสานงานในชุมชนและ

2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P P

ประชุมถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอก
อัญชันออร?แกนิค
2.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรม การ
เตรียมแปลงและดำเนินการปลูกดอก
อัญชันออร?แกนิค
3.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรม และ
ส"งเสริมการดำเนินขอรับรองพื้นที่ปลูกดอก
อัญชันออร?แกนิค จากกรมวิชาการเกษตร
5.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรม และฝlก
ปฏิบัติการทำแห0งดอกอัญชันออร?แกนิค
มาตรฐานส"งออก

แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564

รวมเงิน
(บาท)

41,000
P P P

40,000
P P P

30,000

P P P P P P 70,000
41,000

40,000

30,000

70,000

181,000

ปgที่ 2 ปgงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม

1.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรม และฝlก

2564

2565

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

P P P P

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ?ดอกอัญชันที่
ใช0ในสัตว?เลี้ยง เช"นผลิตภัณฑ?ต0านเชื้อก"อ

รวมเงิน
(บาท)

100,000

ปฏิบัติการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ?ดอก
อัญชันที่ใช0ในมนุษย? ได0แก" ผงสีผสมอาหาร
ธรรมชาติ ชาอัญชันในรูปเม็ด สบู" แชมพู
ผลิตภัณฑ?บำรุงผิว และอืนๆ

2.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรมและฝlก

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P P P P

100,000

โรคผิวหนังในสัตว?เลี้ยง ในรูป ครีม เจล
และแชมพู เปoนต0น

P P P P 100,00

3.ถ"ายทอดเทคโนโลยี ฝlกอบรมและฝlก

ปฏิบัติการออกแบบการบรรจุหีบห"อ ฉลาก
สินค0า

แผนเงิน : ตามไตรมาส

60,000

90,000

80,000

70,000

300,000

ปgที่ 3 ปgงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม

2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2566
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

1.ถFายทอดเทคโนโลยี ฝŒกอบรมอบรม P P P P P
60,000
และฝŒกปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต+โดย
การเชFาพื้นที่โดเมน ทั้งเว็บไซต+ เฟส
บุค อินสตราแกรม Lasada
shopee Alibaba Amazon เปWนต/น
P P P P
2.ถFายทอดเทคโนโลยี ฝŒกอบรมและ
100,000
ฝŒกปฏิบัติเปWนผู/ประกอบการผู/ผลิต
ดอกอัญชันประชาสัมพันธ+และ
สFงเสริมการตลาด
P P P P P
3.ถFายทอดเทคโนโลยี ฝŒกอบรมและ
120,000
ฝŒกปฏิบัติเปWนผู/ประกอบการผู/ผลิต
ดอกอัญชันชFองทางการขาย
ผลิตภัณฑ+ดอกอัญชันออร+แกนิคทั้งใน
รูปแห/ง ผง และแปรรูป
P 20,000
4.ประเมินผลโครงการโดยประเมิน
จากรายได/จากการผลิตภัณฑ+ดอก
อัญชันออร+แกนิค
60,000
90,000
90,000
60,000
300,000
แผนเงิน : ตามไตรมาส

12. เปpาหมายผลผลิต/ผลลัพธ) และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปg)
ผลผลิต/ผลลัพธJ

หน3วย

ค3าเปMาหมาย
2565
2566
30 คน
40 คน

1. จำนวนผู0รับบริการ

คน

2564
20 คน

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ"ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันออร?แกนิค...ปOที่ถ"ายทอด.. ...1......

เรื่อง

1

1

1

เรื่อง

-

1

1

เรื่อง

1

1

1

3. จำนวนผลิตภัณฑ?ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต"อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ?)
3.1 ..ดอกอัญชันแห0งมาตรฐานใบรับรอง ORGANIC THAILAND

ผลิตภัณฑ?

3

3.2 ..ผลิตภัณฑ?แปรรูปจากดอกอัญชัน เช"น แชมพู เซรั่มบำรุงผม ครีม
บำรุงผิว สบู." ..ชาอัญชันแคปซูล ชาอัญชันเม็ดฟู€

ผลิตภัณฑ?

3.3. แพลตฟอร?มขายดอกอัญชันแห0งและผลิตภัณฑ?ดอกอัญชันแปรรูป
บนตลาดออนไลน?

ผลิตภัณฑ?

1

1

1

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร0างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ"ายทอด (แต"ละ
เทคโนโลยีตามข0อ 2)
1. วิ ท ยากรถ" า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ดอกอั ญ ชั น แห0 ง มาตรฐาน
ใบรับรอง ORGANIC THAILAND
2.ผลิตภัณฑ?แปรรูปจากดอกอัญชัน เช"น แชมพู เซรั่มบำรุงผม ครีมบำรุง
ผิว สบู." ..ชาอัญชันแคปซูล ชาอัญชันเม็ดฟู€

คน

2 คน

2 คน

-

คน

-

5 คน

3 คน

3. แพลตฟอร?มขายดอกอัญชันแห0งและผลิตภัณฑ?ดอกอัญชันแปรรูปบน
ตลาดออนไลน?
5. ประมาณการผู0นำเทคโนโลยี/องค?ความรู0ไปใช0ประโยชน?
6. ร0อยละความพึงพอใจของผู0รับบริการ
7. ประมาณการมูลค"าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

คน

2 คน

2 คน

2 คน

40 คน
ร0อยละ
บาทต"อปO

20 คน
90

30 คน
90

40 คน
90

150,000

450,000

600,000

2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ?ดอกอัญชัน..ปOที่ถ"ายทอด......2......
2.3 เทคโนโลยี.ระบบสารสนเทศการขายบนตลาดออนไลน?.
..ปOที่ถ"ายทอด.....3.........

-

-

-

3

4

13.ผลกระทบ
• เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคำนวณมูลค"าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู0เข0าร"วมโครงการทั้งหมด)
- กรณี เพิ่มรายไดQในปSที่ 1
- อธิบายวิธีการคิดคำนวณ –

เกษตรกรผู/ปลูกดอกอัญชัน ผลผลิตดอกอัญชันแห/ง กก ละ 250 บาท กำหนดการปลูกดอกอัญชัน
จำนวน 0.5 ไรFตFอ 1 คน ตFอ 1 ครัวเรือน

พ.ท.เพาะปลูก/ไร3

ปริมาณผลผลิต เดือน

รายไดQเฉลี่ย/เดือน
250 บาท/กิโลกรัม

รายไดQเฉลี่ย/ปS/
คน/ครัวเรือน

0.5 ไร"
(จำนวน 1 คน )

ดอกอัญชันแห0ง
12.5 กิโลกรัมต"อเดือน

3,125 บาท

37,500 บาท

1 ไร"
(จำนวน 2 คน )

ดอกอัญชันแห0ง
25 กิโลกรัมต"อเดือน

6,250 บาท

75,000 บาท

2 ไร"
(จำนวน 4 คน)

ดอกอัญชันแห0ง
50 กิโลกรัมต"อเดือน

12,500 บาท

150,000 บาท

6 ไร"
(จำนวน 12 คน)

ดอกอัญชันแห0ง
150 กิโลกรัมต"อเดือน

37,500 บาท

450,000 บาท

10 ไร"
(จำนวน 20 คน)
20 ไร"
(จำนวน 40 คน)

ดอกอัญชันแห0ง
250 กิโลกรัมต"อเดือน
ดอกอัญชันแห0ง
500 กิโลกรัมต"อเดือน

50,000 บาท

600,000 บาท

125,000 บาท

1,500,000 บาท

หมายเหตุ: การผลิตผลิตผลทางการเกษตร ฤดูกาลและสภาพอากาศจะมีผลตFอการผลิตอาจจะทำให/ปริมาณการผลิต
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น รายได/จึงเปWนตัวเลขที่ประมาณการจากการคงที่ของปqจจัยการผลิตเทFานั้น
- กรณี ลดรายจ3าย
- อธิบายวิธีการคิดคำนวณ –
• สังคม (เช"น เกิดการจ0างงาน ลดการย0ายถิ่นฐาน ครอบครัวเปoนสุข เปoนต0น)

จากสถานการณ+วิกฤตเศรษฐกิจในปqจจุบันเกิด เชFน การโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สFงผลกระทบ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอยFางยิ่ง และสFงผลให/จำนวนคนวFางงานเพิ่มสูงขึ้น แรงงานถูกเลิกจ/าง ทำให/แรงงาน
ในเมืองใหญFๆเชFน กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต มีการย/ายกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะแรงงานภาคอีสาน มีจำนวนสูงที่สุด ดอก
อัญชันเปWนพืชปลูกงFาย ให/ผลผลิตทุกวัน สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรก ในเดือนที่ 2 ของการปลูก และราคาตFอ 1
กิโลกรัมแห/ง ตกเฉลี่ยที่ กก ละ 100-200 บาท โดยเฉพาะอยFางยิ่งการเพิ่มมูลคFาของดอกอัญชันจากการปลูกริมรั้ว
ทั่วไปเปWนการปลูกในพื้นที่ที่ควบคุมแบบการปลูกอินทรีย+ ปลอดสารเคมี และได/เอกสารรับรองการปลูกพืชอินทรีย+
(Organic Thailand) จะทำให/ดอกอัญชันมีมูลคFาทางการตลาดมากขึ้นเปWนเทFาตัวจากการปลูกริมรั้วทั่วไป ราคาดอก
อัญชัน ออแกนิค ราคาเฉลี่ยอยูFที่ กก ละ 500-600 บาท (www.butteflypea.com) นอกจากการปลูกแบบอินทรีย+
แล/ว ดอกอัญชันที่เปWนความต/องการของตลาดยังมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ได/แกF ดอกอัญชันที่มีคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอม
ของน้ำมันหอมระเหย ขั้วเขียวสด และมีความสม่ำเสมอของสีดอกเปWนสีน้ำเงินเข/ม ซึ่งกระบวนการผลิต เชFน พื้นที่การ
ปลูก ชFวงเวลาการเก็บดอกสด ระยะเวลาการตากหรืออบแห/ง ภาชนะที่ใช/ตาก อุณหภูมิที่ใช/ตาก ความชื้นสัมพัทธ+
ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว เปWนต/น ล/วนมีความสำคัญและสFงผลตFอคุณภาพของดอกอัญชัน ดังนั้นตลาดของอัญชันทั่ว

โลก ยังมีความต/องการผู/ประกอบการผู/ผลิตดอกอัญชันคุณภาพ ออร+แกนิค โดยจะทำให/สFงเสริมให/เปWนอาชีพหลัก
และสFงเสริมให/เปWนอาชีพรอง หรืออาชีพทดแทน และให/ผลตอบแทนสูง หากผู/ประกอบการสามารถผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ+ดอกอัญชันในเชิงพาณิชย+ได/จะทำให/เกิดการจ/างงานหลายตำแหนFงเพิ่มมากขึ้น ได/แกF ตำแหนFงเกษตรกร
ประจำสวนดอกอัญชัน แรงงานเก็บดอกอัญชันสด แรงงานฝƒายผลิตดอกอัญชันแห/ง แรงงานฝƒายแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ+ แรงงานฝƒายวิจัยคุณภาพดอกอัญชัน แรงงานฝƒายประชาสัมพันธ+และสFงเสริมการตลาด แรงงานฝƒาย
ฐานข/อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปWนต/น ซึ่งอาจทำให/เปWนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ลดการย/ายถิ่นฐาน แรงงาน
ได/อยูFกับครอบครัวและเกิดความสัมพันธ+ในครอบครัวรวมทั้งการสร/างความเข/มแข็งในระดับชุมชนได/
สิ่งแวดล2อม (เชFน การลดปqญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ปƒา การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ เปWนต/น)
การปลูกดอกอัญชันออร+แกนิค คือการปลูกพืชที่ปลอดสารเคมี ซึ่งการสFงเสริมหรือการถFายทอดเทคโนโลยี
การผลิตดอกอัญชันในโครงการนี้จะเปWนมิตรทั้งสิ่งแวดล/อม สัตว+เลี้ยงและเกษตรผู/ปลูกดอกอัญชันอีกทั้งยังสFงเสริมการ
อนุรักษ+ดิน เนื่องจากดอกอัญชันเปWนพืชตระกูลถั่วยังจะเปWนปุ›ยบำรุงดินได/ด/วย
14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปgงบประมาณ พ.ศ. 2564
(คำอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปOงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให0แจกแจงรายละเอียดค"าใช0จ"ายที่จะใช0ในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน
เปZนงบตัวคูณ [ราคาต3อหน3วย: จำนวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช0ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปWนเงิน.............181,000......................... บาท
รายการคFาใช/จFาย ตามกิจกรรมที่ระบุไว/ในข/อ 11
1) คFาใช/จFายในการประชุมรFวมกับชุมชน
- คFาอาหารกลางวัน 3 วัน × 40 คน × 120 บาท = 14,400 บาท
- คFาอาหารวFางและเครื่องดื่ม 3 วัน × 2 มื้อ × 40 คน × 25 บาท = 6,000 บาท
- คFาเบี้ยเลี้ยง 3 วัน × 6 คน × 240 บาท = 4,320 บาท
- คFาน้ำมันเชื้อเพลิง 3 วัน × 500 บาท = 1,500 บาท
- คFาเอกสารประกอบการประชุม 3 วัน × 40 ชุด × 5 บาท = 600 บาท
2) คFาจ/างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือคFาตอบแทนหัวหน/าโครงการ
2) คFาใช/จFายในการถFายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
- คFาตอบแทนวิทยากร 3 คน × 600 บาท × 6 ชม. × 7 วัน = 75,600 บาท
- คFาอาหารกลางวัน 120 บาท × 1 มื้อ × 40 คน × 8 วัน = 38,400 บาท
- คFาอาหารวFางและเครื่องดื่ม 8 วัน × 2 มื้อ × 40 คน × 25 บาท = 16,000 บาท
- คFาวัสดุในการฝŒกอบรม และฝŒกปฏิบัติ พร/อมเอกสารการฝŒกอบรม = 5,380 บาท
3) คFาใช/จFายในการติดตาม ประเมินผล
- คFาเบี้ยเลี้ยง 5 วัน × 4 คน × 240 บาท = 4,800 บาท
- คFาเชFายานพาหนะ 5 วัน × 1,800 บาท = 9,000 บาท
- คFาน้ำมันเชื้อเพลิง 5 วัน × 500 บาท = 2,500 บาท
4) คFาใช/จFายในการจัดทำรายงานผล
- คFาจ/างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ+ 5 เลFม × 500 บาท = 2,500 บาท
หมายเหตุ:ถัวเฉลี่ยค3าใชQจ3ายทุกรายการ

จำนวนเงิน
26,820

135,380

16,300

2,500

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หนF ว ยงานรั บ งบประมาณต/ อ งรายงานความก/ า วหน/ า ในระบบคลิ น ิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน+
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป`
15.2 หนFวยงานรับงบประมาณต/องประเมินผลความพึงพอใจในการให/บริการ
15.3 หนFวยงานรับงบประมาณต/องจัดสFงรายงานฉบับสมบูรณ+พร/อมหนังสือนำสFงจากต/นสังกัด สามารถสFง
ข/อมูลในรูปดิจิทัลไฟล+ โดยสามารถจัดสFงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดป`งบประมาณ
16. การเผยแพร,ประชาสัมพันธ) :
หนFวยงานรับงบประมาณ ต/องแสดงข/อความและสัญลักษณ+ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพรFประชาสัมพันธ+ และยินดีให/ความรFวมมือเข/ารFวมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมตFางๆ ตามที่ร/องขอ พร/อมทัง้ ทำตามหลักเกณฑ+และเงื่อนไขที่ระบุในคูFมือการดำเนินงานฯ ทุกประการ

(
ตำแหนFง**

ผู/เสนอโครงการ
(** ตำแหน)งในสถาบันการศึกษา)

)

แบบฟอร์มแสดงเจตจํานงเข้าร่วมเป็ นหมู่บ้าน วท.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนที.่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยูF มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ _30 เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเข/ารFวมโครงการหมูFบ/านแมFขFายวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่สFงมาด/วย รายชื่อ/ที่อยูFของสมาชิกในหมูFบ/าน/ชุมชนที่เข/ารFวมโครงการ
ด/วยข/าพเจ/า นายสุรี ปqดตาลาโพธิ์ เบอร+โทรติดตFอ 086 069 9396 ตำแหนFงในหมูFบ/าน
กำนันตำบล เสือโก/ก จ.มหาสารคาม และสมาชิก..20...คน มีความต/องการจะนำความรู/ทางด/านวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีไปแก/ปqญหาและพัฒนาหมูFบ/าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปqญหา ความต/องการที่จะนำวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
ไปใช/ในหมูFบ/าน/ชุมชน)
1. .เทคโนโลยีการปลูกดอกอัญชันออร+แกนิค...............
2. โรงเรือนตากแห/งพลังงานแสงอาทิตย+........................
3. .เทคโนโลยีการแปรรูปดอกอัญชันเปWนนวัตกรรมที่ใช/ในคนและสัตว+...................
4.เทคโนโลยีการสร/างแพลตฟอร+มตลาดออนไลน+
ทั้งนี้ทางหมูFบ/าน/ชุมชน/กลุFม ได/ ประสานงานในเบื้องต/นกับหนFวยงานในท/องถิ่น เชFน (โปรดระบุชื่อ
หนFวยงานและผู/ประสานงาน) ที่จะรFวมสนับสนุนฯ ในการดำเนินการ หากได/รับการคัดเลือกให/เข/ารFวมโครงการ ดังนี้
1
1. หนFวยงาน......องค+การบริหารสFวนตำบล.......ชื่อผู/ประสานงาน......นายชัยพร ไปแดน………
2. หนFวยงาน......เกษตรตำบล...........................ชื่อผู/ประสานงาน......นายศิวกร แป•นบูชา.......
3. หนFวยงาน.....พัฒนากรประจำตำบล.......... ชื่อผู/ประสานงาน.......นายอุดม ชัยวงษา……..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด/วย จักเปWนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรี ปqดตาลาโพธิ์ )
ผู2แสดงเจตจำนง
มือถือประธานกลุ"ม/ผู0นำชุมชนของผู0เสนอ โทร …086 069 9396…

หนังสือขอความช,วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

ชื่อผู/ประกอบการ
ที่อยูF
วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

ขอความชFวยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่สFงมาด/วย 1. หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ที่แสดงถึงการได/มาถึงประเด็นที่ต/องการขอความชFวยเหลือ
ด/วย (นาย/นาง/นางสาว)

มีความประสงค+ให/กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
. (ระบุประเด็นปqญหา/พื้นที่/จำนวนผู/ได/รับความเดือดร/อน)

ชFวยเหลือในเรื่อง
ทั้งนีย้ ินดีจะให/ความรFวมมือและการสนับสนุน
r สมทบงบประมาณบางสFวน จำนวน
r สร/างโรงเรือน
r จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร
r สถานที่อบรม
r อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยหากต/องการข/อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตFอ(ชื่อ – สกุล)

.บาท

หมายเลขโทรศัพท+

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ประธานกลุFม

โทร. ................................................

แบบฟอร์มที*ใช้ในการติดตามและประเมินผล
¤ข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
¤แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
¤แบบประเมินผลหลังสิ=นสุดโครงการ
¤แบบการนําผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์

ข"อมูลผู"เข"าร+วมโครงการ

รหัสโครงการ =

……………………

ชื่อโครงการ
ส3วนที่ 1 ขQอมูลส3วนบุคคล
1. ชื่อ 1 £ นาย 2 £ นาง 3 £ นางสาว ชื่อ
นามสกุล
2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(เพื่อประโยชนJในการใหQบริการ)
3. สถานที่ติดต3อ
(ระบุบ0านเลขที่ หมู"ที่ หมู"บ0าน ถนน)
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณียJ
4. อายุ
ปS
5. หมายเลขโทรศัพทJบQาน
โทรศัพทJมือถือ
6. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขQอ)
1 £ รับราชการ
2 £ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3 £ เกษตรกร 4 £ โอทอป
5 £ แม3บQาน
6 £ พนักงานธุรกิจเอกชน
7 £รับจQาง
8 £ วิสาหกิจชุมชน
9 £ คQาขาย
10 £ อื่นฯ
7. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขQอ)
1 £ ประถม
2 £ มัธยมตQน
3 £ มัธยมปลาย /ปวช.3 4 £ ปวส./อนุปริญญา
5 £ ปริญญาตรี
6 £ สูงกว3าปริญญาตรี 7 £ อื่นๆ
8. รายไดQต3อเดือน (เลือกเพียง 1 ขQอ)
1 £ นQอยกว3า 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 £ มากกว3า 10,000 บาท(โปรดระบุจำนวน
บาท)
8.ทราบข3าวครั้งแรกจากแหล3งใด (เลือกเพียง 1 ขQอ)
1 £ จดหมายเชิญ
2 £ ทางอินเตอรJเน็ต
3 £ การแนะนำ / คนรูQจัก
4 £ ปMายประกาศโฆษณา
5 £ สื่อสารมวลชน
6 £ หน3วยงานในทQองถิ่น
7 £ เจQาหนQาที่ของรัฐ
8 £ อื่น ๆ
9. ท3านเคยไดQรับการอบรม ถ3ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม3
1 £ เคย
2 £ ไม3เคย
10. ท3านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม3
1 £ เคย
2 £ ไม3เคย
ส3วนที่ 2 ขQอมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวขQองกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือข"าย เปoนผู0พิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต0องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล"าว (ถ0าจำเปoน)

IDProject=

.

ลงชื่อ
วันที่

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

ผู0ให0ข0อมูล
เดือน

พ.ศ.

เพื่อประโยชน?การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร"ขอให0ท"านให0ความเห็นตามที่เปoนจริง อย"าง
ตรงไปตรงมา โดยจะไม"มีการระบุชื่อผู0ประเมินแต"อย"างใด

ชื่อกิจกรรม
รายการ
ท3านมีความพอใจในคำถามต3อไปนี้ระดับใด

ระดับ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น$อย
(2)

ข8อมูลวัดความพึงพอใจ
1. ด8 า นกระบวนการ ขั ้ น ตอนการ
ให8บริการ(เชDน การประกาศรับสมัคร การติดตDอ
เชิญอบรม การประสานงานและให$ข$อมูล การดูแล
และการทำงานอยDางมีขั้นตอน ฯลฯ)

2. เจ8าหน8าที่ผู8ให8บริการ(เชDน อัธยาศัยดียิ้มแย$ม
แจDมใส มีใจในการให$บริการ ฯลฯ)

3. สิ ่ ง อำนวยความสะดวก (สถานที ่ อบรม
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)

ข8อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนำความรู8ไปใช8ประโยชน0
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร
7. ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน)
8. ชWวงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ 8 ม คW า เมื ่ อ เที ย บกั บ เวลาและ
คWาใช8จWาย
10. ทWานคาดวWาสามารถนำความรู8ไปใช8ประโยชน0ได8หรือไมW.
1 £ นำไปใช8ใช8ประโยชน0ได8
2 £ นำไปใช8ใช8ประโยชน0ไมWได8
11. ทWาน คาดวWาจะมีรายได8เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได8ตWอเดือน (เลือกเพียง 1 ข8อ)
1 £ น8อยกวWา 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

น$อยที่สุด
(1)

ไมDพึงพอใจ
(0)

11 £ มากกวWา 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน ....................... บาท)

IDProject=
……………………

แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเร็จของโครงการ ขอความรFวมมือผู/เข/าอบรมกรุณากรอกข/อมูลให/
ครบถ/วนด/วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ
นามสกุล
เนื้อหา
1. การนำไปใช2ประโยชน)
1 £ สามารถนำความรู2ไปใช2ประโยชน)ได2
2 £ ไม,สามารถนำความรู2ไปใช2ประโยชน) เพราะ
(หากเลือกตอบข2อ 2 ไม,ต2องตอบข2ออื่นๆ)
2. ความรู2ที่ได2รับสามารถนำไปใช2ประโยชน)และประเมินเปtนรายได2กี่บาทต,อเดือน
คำอธิบาย
ประเมินเปWน รายได/หลัก (รายได/จากอาชีพประจำและใช/เวลาสFวนใหญF) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตFอเดือน
ประเมินเปWน รายได/เสริม (รายได/เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช/เวลาวFาง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตFอเดือน
2.1 รายได2ที่ท,านได2รับเปtนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข2อ)
1 £ รายได2หลัก
2 £ รายได2เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1ข2อ)
1 £ น2อยกว,า 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 £ มากกว,า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน
บาท)
หรือ (ถ/าไมFสามารถตอบข/อ 2.1 หรือ 2.2 ได/ให/ไปตอบใน ข/อ 3 หรือ ข/อ 4)
3. ท,านสามารถนำความรู2ไปลดรายจ,ายได2กี่บาทต,อเดือน (ในกรณีที่ไม,สามารถตอบได2ให2ข2ามไปข2อ 4)
1 £ น2อยกว,า 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 £ มากกว,า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน
บาท)

4. ในด2านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม,สามารถประเมินได2ให2ข2ามไปข2อ 5)
1 £ สามารถระบุเปtนเงินจำนวน
บาทต,อเดือน
2 £ ไม,เปtนตัวเงิน แต,เปtนการนำความรู2ไปใช2พัฒนาอาชีพ
3 £ ไม,เปtนตัวเงิน แต,เปtนเรื่องความจำเปtนของสังคมหรือสิ่งแวดล2อมส,วนรวม
4 £ ไม,เปtนตัวเงิน แต,สามารถประเมินในด2าน
5. ท,านเริ่มนำความรู2ที่ได2รับไปใช2เมื่อใด
1 £ หลังการอบรมทันที
3 £ หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2 £ หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4 £ หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท,านนำความรู2ที่ได2รับไปใช2ที่ไหน
1 £ ใช2ในครอบครัว
3 £ ใช2ในที่ทำงาน

2 £ ใช2ในชุมชน/กลุ,ม
4 £ ใช2เมื่อมีโอกาส

7. ท,านนำความรู2ไปขยายผลต,อในด2านใด
1 £ ประยุกต)เปtนองค)ความรู2ใหม,
3 £ ให2บริการ / คำปรึกษา

2 £ เปtนวิทยากรถ,ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร,ต,อ
4 £ อื่นๆ (โปรดระบุ
)

ส,วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร)โดยเจ2าหน2าที่คลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตร)ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
สูตรคำนวณผลตอบแทนโครงการ (เท,า) = รวมรายได2แต,ละคนหารด2วยจำนวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน
ต2นทุนโครงการต,อคน

ลงชื่อ
วันที่

ผู/ประเมิน
เดือน
พ.ศ.

แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช;ประโยชน=
ชื่อชุมชน
ที่อยูF

วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช/ประโยชน+

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม รFวมกับ
สถาบันการศึกษา/หนFวยงานที่เปWนคลินิกเทคโนโลยีเครือขFาย ดำเนินการถFายทอดความรู/และเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา ให/แกFชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยFอม นั้น
ข/าพเจ/า
ประธานกลุFม/ผู/นำชุมชน

และสมาชิกกลุFม/ชุมชน จำนวน..............คน

ได/รับการถFายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

จากมหาวิทยาลัย/หนFวยงาน.

ซึ่งกลุFมสามารถนำความรู//เทคโนโลยีที่ได/รับการถFายทอดไปใช/ประโยชน+ เชFน เพิ่มรายได/ ลด
คFาใช/จFาย สร/างมาตรฐาน)
.
กลุFม/ชุมชน

ขอขอบพระคุณเปWนอยFางสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ประธานชุมชน / ตัวแทนชุมชน

หมายเลขโทรศัพท+..............................................

หัวหน2าโครงการ

ประวัติการศึกษา ประสบการณ)การทำงานและผลงานทางวิชาการ

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวฐานิดา ศรีหาวงศ+
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):
Ms.Thanida Srihawong
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 5331000022XXX
3. ตำแหน,งทางวิชาการ : ไมFมี
4. ตำแหน,งทางบริหาร : ไมFมี
5. สังกัด : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย+และการพยาบาลสัตว+ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
6. ประวัติการศึกษา
ป`ที่จบการศึกษา ระดับ
อักษรยFอปริญญาและชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ประเทศ
ปริญญา
เต็ม
2545
วท.บ.
เทคนิคการสัตวแพทย+
ตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+
ไทย
วิทยาศาสตร+บัณฑิต
2550
วท.ม.
สรีรวิทยาทางสัตว+
โท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+
ไทย
วิทยาศาสตร+มหาบัณฑิต
2559
ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
เอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+
ไทย
ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต
7. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต,างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- Antioxidant and oxidative stress
- Avian germline stem cell
- Cell physiology and mechanism
- Cell migration and signaling cascades
- Primary cell and cell line culture
8. สถานที่ติดต,อได2ป~จจุบัน : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย+ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค+ ต.ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
9. โทรศัพท) 0-4372-5439 มือถือ 0-86058-5958 โทรสาร 0-4372-5439
10. ผลงานวิจัย
1. Srihawong, T., S. Tongyai, S. Isariyodom, N. Kongkathip C.Tirawattanawanich “The
effects of crude extracts from Curcuma longa and Andrographis paniculata on
oxidative stress in broilers” for 45th Kasetsart Academic Conference on January 29February, 2007

2. Srihawong, T., T. Kuwana, K. Siripattarapravat, and C. Tirawattanawanich. The isolation
and culture of avian primordial germ cell” for the 4th AG-BIO/PERDO Graduate
Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar, Kasetsart
Academic Conference on December 9-10, 2010.
3. Srihawong, T., T. Kuwana, K. Siripattarapravat, and C. Tirawattanawanich.
Chemoattractant action of avian stem cell factor in chicken primordial germ cell
migration” for the 2nd International workshop with title of Preservation of avian
primordial germ cells and its usage, Okinawa, Japan on January 25-27, 2011.
4. Thongtipsiridech, S., P. Imrat, T. Srihawong, S Mahasawangkul, C. Tirawattanawanich, K.
Saikhun “Seminal Plasma MDA Concentrations Correlating Negatively with Semen
Quality in Asian elephants” Thai J Vet Med. 2011. 41(2): 199-204.
5. Srihawong, T., T. Kuwana, K. Siripattarapravat, and C. Tirawattanawanich. Establishment
of germline stem cell culture system for conservation of endangered avian species in
Thailand” for the 7nd International meeting, Cryophoenix project, Phuket, Thailand on
January 17-20, 2012.
6. Srihawong, T., T. Kuwana, K. Siripattarapravat, and C. Tirawattanawanich. In vitro
sensing of steel factor in the migration of chicken primordial germ cell” for the 5 th AGBIO/PERDO graduate conference on agricultural biotechnology and KU-UT Joint seminar
II, Kasetsart Academic Conference on December 8-9, 2012.
7. Srihawong, T., T. Kuwana, K. Siripattarapravat, and C. Tirawattanawanich. "Chicken
Primordial Germ Cell Motility in Response to Stem Cell Factor Sensing." Int J Dev Biol
59, no. 10-12 (2015): 453-60.
8. Srihawong, T., P. Teinlek., C. Tirawattanawanich. Investigation of an In Vitro Culture
System for Siamese Fireback Pheasant (Lophura diardi) Primordial Germ Cell. “Journal
Kasetsart Veterinarians 26 No. 2. 2016: 70-82.
9. Chanin Tirawatanawanich Pailin Tanpranom, Thanida Srihawong, Kannika
Siripattaraprawat “Primordial germ cell technology for sustainable use of genetic
diversity” งานประชุมวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงพันธุ+และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว+สูFเศรษฐกิจสร/างสรรค+
(Animal genetic improvement and biotechnology conference moving towards creative
economy) ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ณ ห/อง แกรนด+บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ+เดน
กรุงเทพมหานคร
10. Rachanee Nammatra , Thanida Srihawong, Nuanla-ong Kaeothaisong
“Phytochemical, antioxidant capacity and pancreatic lipase inhibitory activity of
Clitoria ternatea L. (Fabaceae)” ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on
Biodiversity (IBD2019) เรื่อง “Biodiversity for sustainable Bioeconomy” ในวันที่ 22-24

พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด+และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร+ เซ็นทรัลเวิลด+ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
11. Kulthida Poolthong Wachiraporn Phinitram Jirawan Saenmueang and Thanida
Srihawong* “Comparison of the screening methods for microbacterial biofilm from
canine teeth” ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16”
ระหวFางวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร+ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. C. Piantham, K. Sritabtim, S. Prukudom, S. Chaipipat, T. Srihawong, T.
Mongkonwattanaporn, P. Vipabusabakorn, and K. Siripattarapravat “Cryoprotective
efficacy of sericin-supplemented freezing media for quail embryonic cells” The 2nd
International Conference on Native Chicken (ICONC 2019), July 9-12, 2019 ,
Surasammanakhan Hotel, Suranaree University, Thailand.
12. งานวิจัยที่ดำเนินการเรียบร/อยแล/ว
12.1. การสำรวจความต/องการรับบริการตรวจสุขภาพสุนัข ในเขตเทศบาล ต.ตลาด อ. เมือง จังหวั ด
มหาสารคาม (หัวหน/าโครงการ_ได/รับทุนวิจัยจากคณะเทคโนโลยีเกษตร ภายใต/โครงการวิจัยวิชาการ ประจำป`
การศึกษา 2560)
12.2. โครงการบริ ก ารวิ ช าการและถF า ยทอดเทคโนโลยี ผ ลิ ต แชมพู อ าบน้ ำ สุ น ั ข สู ต รสมุ น ไพร (หั ว หน/ า
โครงการ_ได/รับทุนสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป`งบประมาณ 2561
12.3. โครงการการศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกFอโรคผิวหนังสุนัขจากสารสกัดหยาบใบหมี่สด”
ทุนอุดหนุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งบประมาณเงินรายได/ (บก.ศ.)
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำป`งบประมาณ พ.ศ. 2561
12.4. โครงการการทดสอบฤทธิ์ตFอต/านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากรังไหมตFอเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากแผลติด
เชื้อในสุนัข”ทุนอุดหนุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งบประมาณเงินรายได/
(บก.ศ.) ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำป`งบประมาณ พ.ศ. 2561
13. งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
13.1. ผู/รFวมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาธนาคารเซลล+สัตว+แหFงชาติเพื่อการอนุรักษ+และการใช/
ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยFางยั่งยืน” ทุนวิจัย วช. 2561-62
13.2. ผู/รFวมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของคุณภาพผลิตภัณฑ+ชา
สมุนไพรจากเห็ดนางรม” ทุนวิจัยโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development : IRTC) ภายใต/โครงการอุทยานวิทยาศาสตร+
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอุทยานวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำป`งบประมาณ พ.ศ.2561
13.3. ผู/รFวมโครงการวิจัย เรื่อง“โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล/อมข/าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ•าพลังน้ำในแมFน้ำโขงสายประธาน ประจำป`งบประมาณ พ.ศ.2562
13.4. ผู/รFวมโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสร/างความเข/มแข็งกลุFมเครือขFายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8
จังหวัดริมน้ำโขง ประจำป`งบประมาณ พ.ศ.2562

14. การบริการวิชาการ
- โครงการบริการวิชาการและการถFายทอดเทคโนโลยีผลิตแชมพูสำหรับอาบน้ำสุนัขสูตรสมุนไพร
ผู/รFวมโครงการวิจัย
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
ชือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Suntorn Choksawatthanakit
2.เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 34-0060-03139-14
3.ตำแหนFงปqจจุบัน : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เงินเดือน 23,450 บาท จำนวนชั่วโมงที่ทำวิจัย ชั่วโมง/สัปดาห+
4.หนFวยงานและสถานที่อยูFที่ติดตFอได/สะดวก พร/อมหมายเลขโทรศัพท+ โทรสาร และไปรษณีย+อิเล็กทรอนิกส+ (e-mail)
: สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค+ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย+ 44000 โทรศัพท+043725439 โทรศัพท+มือถือ 081-3205992
E-mail : suntorn_2008@hotmail.com, suntorn27034@gmail.com
5.ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช พระจอมเกล/าเจ/าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแกFน
6.สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกตFางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- เทคโนโลยีการผลิตพืช ไม/ดอกไม/ประดับพืชอุตสาหกรรม ระบบGAP
7.ประสบการณ+ที่เกี่ยวข/องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการ
วิจัยวFาเปWนผู/อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน/าโครงการวิจัย หรือผู/รFวมวิจัยในแตFละผลงานวิจัย :
7.1 ผู/อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน/าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
- หัวหน/าโครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาการเสริมใบมันสำปะหลังแห/งตFอการลดไขFพยาธิในมูลและลดการผลิตแก»ช
มีเทน ประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การสังเคราะห+จุลินทรีย+โปรตีนและการยFอยได/ของโภชนะ
ในโคนมที่ปลFอยเลีย้ งแทะเล็มแปลงหญ/า (ทุนงบประมาณแผFนดินประจำป` 2552)
- หัวหน/าโครงการวิจัยเรื่อง : ผลของเชื้อราอาร+บัสคูลาร+ไมคอร+ไรซาตFอการดูดซึมธาตุอาหารหลักในการผลิต
มะละกอสายพันธ+ศรีราชภัฏ (แหลFงทุน: สกว. ป` 2556)
- หัวหน/าโครงการวิจัยเรื่อง : ระบบการปลูกพืชรFวมกับข/าวโพดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได/ของเกษตรกรในการใช/
ประโยชน+จากที่ดินอยFางยั่งยืน
(แหลFงทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ป` 2556)
- ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : ปqจจัยทางกายภาพและการจัดการที่มีผลตFอการผลิตข/าวในจังหวัดมหาสารคาม (แหลFง
ทุน: งบประมาณแผFนดินประจำป` 2552)
-ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : โครงการวิจัยเรื่องศูนย+วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคาม (ผู/รFวม
โครงการ, แหลFงทุน : สกว. 2556 - 2559)

-ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : โครงการวิจัยประกวดนวัตกรรมชาวบ/านด/านการเกษตร เรื่องการผลิตมะละกอลดการ
ระบาดของโรคใบจุดวงแหวนโดยปลูกพืชรFวม
(ผู/รFวมโครงการ, แหลFงทุน : สวทช. 2555)
-ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : การจัดการด/านการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การสFงออกมะมFวงพันธุ+มหา
ชนกเพื่อการสFงออก กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อการสFงออกมะมFวงพันธุ+มหาชนกในจังหวัดกาฬสินธ+ไปยังประเทศ
สิงคโปร+ (ผู/รFวมโครงการ, แหลFงทุน : งบประมาณแผFนดินประจำป` 2556)
-ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : การจัดการด/านการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การสFงออกมะมFวงพันธุ+มหา
ชนกเพื่อการสFงออก กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อการสFงออกมะมFวงพันธุ+มหาชนกในจังหวัดกาฬสินธ+ไปยังประเทศ
ญี่ปุƒน (ผู/รFวมโครงการ, แหลFงทุน : งบประมาณแผFนดินประจำป` 2557)
-ผู/รFวมโครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนาเครือขFายกลุFมเกษตรกรปลูกพริกสFงออก บ/านหนองหิน ตำบลโคกกFอ อำเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม (ผู/รFวมโครงการ, แหลFงทุน : งบประมาณแผFนดินประจำป` 2560)
ผู2ร,วมโครงการวิจัย 2
ชื่อภาษาไทย นายวีรเดช โขนสันเทียะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Weeradej Khonsuntia
ตำแหนFงปqจจุบัน อาจารย+ประจำสาขาวิชาเทคนิคกาสัตวแพทย+และการพยาบาลสัตว+
หนFวยงาน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย+และการพยาบาลสัตว+ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ป`ที่จบ ระดับ
อักษรยFอ สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
ปริญญา
2547
ปริญญาตรี วท.บ.
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแ ไทย
กFน
2549
ปริญญาโท วท.ม.
อณูพันธุศาสตร+
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
และพันธุวิศวกรรมศาสตร+
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
- เชื้อราและเห็ด, อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร+
ประสบการณ+ที่เกี่ยวข/องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
1. Kües U., Khonsuntia W., Subba S., Dörnte B. (2018) Volatiles in Communication of
Agaricomycetes. In: Anke T., Schüffler A. (eds) Physiology and Genetics. The Mycota (A
Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research), vol 15.
Springer, Cham.

Kües, U., Khonsuntia, W., & Subba, S. (2018). Complex fungi. Fungal Biology Reviews, 32(4), 205–
218. Lakkireddy, K., Khonsuntia, W. & Kües, U. Mycoparasite Hypomyces odoratus infests Agaricus
xanthodermus fruiting bodies in nature. AMB Expr 10, 141 (2020).
ผู/รFวมโครงการวิจัย 4
นายวุฒิศักดิ์ คุณุ (Mr. Wuttisak Kunu)
การศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป`การศึกษา
2552
ปqญหาพิเศษ ความแปรผันทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบูFดำ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกFน ป`
การศึกษา 2554 (ทุนสกว.)
วิทยานิพนธ+ การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Dihydroflavonol-4-reductase (DFR) ในกล/วยไม/
สกุลแอสโคเซนด/า (Ascocenda)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย+
คณะสัตวแพทยศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแกFน ป`การศึกษา 2561 (ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย)
วิทยานิพนธ+ การกระตุ/นภูมิคุ/มกันตFอโรคอหิวาต+สุกรในสุกรโดยใช/วัคซีนในขนมปqง
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
5.1 การเพาะเลี้ยงเซลล+สัตว+ (Animal cell culture)
- การเพาะเลี้ยงเซลล+ปฐมภูมิ (Primary cell)
- การเพาะเลี้ยงเซลล+ไลน+ (Cell line)
5.2 งานทางด/านไวรัสวิทยา (Virology)
- การเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในเซลล+เพาะเลี้ยง
- การตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยาโดยใช/เทคนิค ELISA, NPLA, IPMA
- Transfection plasmid
5.3 งานทางด/านอณูชีววิทยา (Molecular biology)
- การตรวจวินิจฉัยโรคโดยใช/เทคนิค PCR, RT-PCR, Real-time PCR
- Transformation
- Bioinformatics
5.4 งานทางด/านวัคซีน (Vaccine)
- การผลิตวัคซีนโดยใช/เทคนิคการทำแห/งด/วยความเย็น (Lyophilization)
- การผลิตวัคซีน DNA vaccine
5.5 งานทางด/านโปรตีน
- การใช/เทคนิค dot blot
- การใช/เทคนิค SDS-PAGE

5.6 การใช/โปรแกรมทางสถิติ
- SPSS
5.7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)
6. ประสบการณ)การทำงาน
- ผู/ชFวยนักวิจัยในกลุFมวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว+ คณะสัตวแพทยศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแกFน (พ.ศ.
2555-2561)
- ผู/จัดการโรงพยาบาลสัตว+ขวัญคำ สาขาขอนแกFน (พ.ศ. 2562-2563)
7. ผลงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ+ในระดับนานาชาติ (ฐานข/อมูล SCOPUS หรือ ISI)
- Wuttisak Kunu, Sudarat Thanonkeo, Pornthap Thanonkeo. Cloning and expression analysis
of dihydroxyflavonol 4-reductase (DFR) in Ascocenda spp. African Journal of Biotechnology Vol.
11(64), pp. 12702-12709, 9 August, 2012
-W Kunu, J Jiwakanon, S Porntrakulpipat. A bread-based lyophilized C-strain CSF virus
vaccine as an oral vaccine in pigs. Transboundary and emerging diseases, 66 (4), 1597-1601.
งานวิจัยตีพิมพ+ในระดับชาติ
- Wuttisak Kunu, Sudarat Thanonkeo, Pornthap Thanonkeo. Cloning and Expression Analysis
of Dihydroflavonol-4-reductase (DFR) in Orchid, Ascocenda spp. Warasan Witthayasat Mokho. 2012.
การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
- Cloning and expression analysis of dihydroflavonol-4-reductase (DFR) in orchid, Ascocenda
spp. (Oral presentation). STGMS 2012
- Oral CSF vaccine using bread as the bait in wean pigs. (Oral and poster presentation).
KVAC 2015
สิทธิบัตร
- วัคซีนอหิวาต+สุกรแบบแห/ง เลขที่คำขอ 1701004143 วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
ประวัติผู/รFวมวิจัย 5
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวปาริชาติ ราชมณี
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Parichat ratmanee
2.เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 3480300771585
3.ตำแหนFงปqจจุบัน : อาจารย+
4.หนFวยงานและสถานที่อยูFที่ติดตFอได/สะดวก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.
นครสวรรค+ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท+ : 043-725439
โทรสาร 043-725439
โทรศัพท+มือถือ : 099-3624459
e-mail : tarnratmanee@gmail.com

5.ประวัติการศึกษา :
2547 – 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)
2543 – 2547 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ : แปรรูปอาหาร สุขาภิบาลและประกันคุณภาพอาหาร
7.ประสบการณ+ที่เกี่ยวข/องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 หัวหน/าโครงการวิจัย : 7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข/องและทำเสร็จแล/ว :
1) Thammapat, P., Dakaew, S., Ratmanee, P., Pichai, S., & Palakawong, C. (2016). Effect of
soaking conditions on resistant starch of glutinous rice – A response surface approach. The 6th
International Conference on Sciences and Social Sciences 2016: Mutual Community Engagement
toward Global Understanding and Sustainable Well-being. Maha Sarakham, Thailand. 22-23
September 2016. pp. 903-910.
2) ปาริชาติ ราชมณี, อุดมศักดิ์ สีหาบันดิษ, สุลัยภรณ+ โฮมละคร, บุศรินทร+ เลไลคำ, ศนันธร พิชัย และ
ญานิศา โพธิ์รัตน+โส. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ+กัมมีเยลลีขิง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งที 2. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 20 มกราคม 2560. หน/า 629-633.
3) ปาริชาติ ราชมณี, ธิดาพร พันโน, สุธาทิพย+ มณีมาตร+ และศนันธร พิชัย. (2561). ผลของไมโครเวฟตFอ
คุณภาพแครอทแผFน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 3. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 11 – 12 มกราคม 2561. หน/า 128-133.
4) ศนันธร พิชัย, ญาณิศา โพธิ์รัตน+โส และปาริชาติ ราชมณี. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ+แครกเกอร+ปราศจาก
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