แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนำองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
เพื่ อให้ เป็ น หมู่ บ้ านต้น แบบที่ มี การใช้ วทน. ไปเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ าย และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต สร้างชุ ม ชนที่ มี
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ชื่ อ หมู่ บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี : หมู่ บ้ านผ้ าทอมื อ ไตลื้ อ บ้ านถิ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (โครงการปีที่ 2)
ค่าละติจูด

18°08'33.4"N

ค่าลองติจูด

100°12'33.2"E

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )
1. ดร.วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080-281-7399
Email: wboontham@hotmail.com
2. ดร.น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093-2984491
Email: namfonrakprayoon@gmail.com
3. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-926-4964
Email: watcharee@mju.ac.th
4. รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 065-029-4151
Email:nuttapornchanchay@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่ ประสบการณ์ทำงานที่
ในโครงการ1
รับผิดชอบในโครงการ
เกี่ยวข้องกับโครงการ2
หัวหน้าโครงการ - การบริหารการผลิต
- การบัญชีต้นทุน
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การคิดต้นทุนและการกำหนด
ราคา
ผู้ร่วมโครงการ - การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ตราสินค้า
- การพัฒนาช่องทางการตลาด
- การวางแผนการตลาด
ผู้ร่วมโครงการ - การสร้างร้านค้าออนไลน์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ร่วมโครงการ - เทคโนโลยีการย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชให้สีใน
ท้องถิ่น

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่ 2) ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563
พื้นที่ดำเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตำบล อำเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
5. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านถิ่น จังหวัดแพร่เป็นชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตอน
ใต้ของ ประเทศจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มานานกว่า 200 ปี และถือเป็นชุมชนคนไท
ลื้อเพียงแห่งเดียวของจังหวัดแพร่ มีประชาชนคนไทลื้อกว่า 5,000 คน เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวไทลื้อแต่อดีตเป็นอย่างดี ทั้งภาษาพูดไทลื้อที่ไพเราะสะดุดหู อาหารพื้นถิ่นไทลื้อ และการแต่งกายด้วยผ้า
ทอมือไทลื้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านถิ่น โดยผู้หญิงไทลื้อจะมีผ้าโพกศรีษะ ซึ่งในอดีตจะใช้ผ้าล๊บ
(ผ้าปูที่นอน) โพกศีรษะ สวมเสื้อผ้าทอผ่าอกสีดำหรือสีกรมท่าแขนยาว ประดับตกแต่งกระดุมด้วยเครื่องเงิน หรือ
ลูกปัดสีเงิน นุ่งซิ่นลายขวางที่เรียกว่า “ซิ่นตาซิว” สะพายย่ามถุงหมากประจำตัว และเครื่องประดับเงินเข้ากับชุด
การทอผ้า หรือที่เรียกว่า ตอหูกถุงหมากในชุมชนไทลื้อบ้านถิ่น ทำกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยในสมัยโบราณ
ผู้หญิงชาวไทลื้อทุกคนจะต้องทอผ้าเป็นและเย็บถุงหมากได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวไทลื้อในชุมชนได้พยายาม
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ โดยผู้เฒ่าผู้แก่จะมารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษให้กับลูกหลานรุ่นหลัง มีการตั้งกลุ่มทอผ้าและทำถุงหมากขึ้น โดยกลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่นได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 27 คนรวมกลุ่มกันทอผ้า จากการลง
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้สัมภาษณ์นางศราพร พิริยะชนานุสรณ์ ประธานกลุ่มทอ
ผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ทำให้ทราบปัญหาในการทอผ้าลายไทลื้อ ดังนี้
1. กระบวนการผลิต อุปกรณ์การทอผ้าชำรุด ขาดความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ ฝีมื อการทอผ้ายังขาดความ
ประณีต ผ้าทอมีลวดลายไม่โดดเด่น
2. วัตถุดิบ ใช้ด้ายซึ่งผลิตจากสังเคราะห์ย้อมสีสำเร็จรูป ฝ้ายที่ใช้ทอยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาฝ้าย
ขาดในระหว่างการทอ
3. การบริ ห ารจั ด การ ขาดการวางแผนจัดการต้ นทุ น ขาดความรู้ในการตั้ งราคา แรงงานส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผู้สูงอายุ ไม่มีการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ
4. การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองบรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น
ขายให้เฉพาะลูกค้าประจำในชุมชน
5. ปัญหาด้านแรงงาน ในปัจจุบันผู้ทอผ้าไทลื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากรายได้ จากการ
ทอผ้าไม่เพียงพอในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้คนวัยทำงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ทยอยออกไป
ทำงานต่างถิ่นที่สร้างรายได้ให้มากกว่า
จากปั ญ หาดั งกล่ าวทางคณะทำงานร่ว มกั บ กลุ่ ม ทอผ้ า ไตลื้ อ ตำบลบ้ านถิ่ น อำเภอเมื อ ง จั งหวั ด แพร่ มี
ความเห็นตรงกันว่าการเข้าร่วมหมู่บ้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและ
ชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีในสถาบันการศึกษาในด้านกระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาห่วง

โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการสร้างรายได้มาก
ขึ้น ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้น การนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน
การดำเนินโครงการในปีแรก (ปีงบประมาณ 2563) นั้น ทีมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อ
บ้านถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนิน
กิจ กรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่างๆ สู่ ชุมชน ตามยุท ธศาสตร์จังหวัดแพร่ในประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 3 คื อ การ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น โดยทําใหประชาชนทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และมี
รายไดพอเพียงมีภูมิคุมกันชวยเหลือตนเองได้ ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม
ผ้าจากสีธรรมชาติ เทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า เพื่อให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นมีคุณภาพการทอที่ดีขึ้น
และสร้างอัตลักษณ์จากสีย้อมธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น ทั้งยังได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มและการทำบัญชีต้นทุน เพื่อให้กลุ่มทอผ้าไตลื้อได้มีการบริหารจัดการกลุ่มและระบบบัญชีที่ดี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ทำให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
และสามารถขยายตลาดจากเดิมที่จำหน่ายเฉพาะในชุมชนบ้านถิ่นเป็นการวางจำหน่ายในร้านจำหน่ายผ้าทอมือ
และร้านขายของฝากในจังหวัดแพร่
นอกจากนี้ การย้ อมฝ้ ายจากสี ธรรมชาติ นอกจากจะเป็ นการเพิ่ มมูล ค่ าให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ าทอมือแล้ ว ยั ง
สามารถลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้ใช้ และสามารถลดมลพิษจาก
การใช้สารเคมีในชุมชน นอกจากนี้การใช้พืชให้สีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติยังเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้นำเสนอข้อมูล ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่
ดำเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
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17
18
19
20
21

นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง

ศราพร
วันทนีย์พร
แสงมา
สุทธิรักษ์
ปราณี
พวงพะยอม
ศรีสดุ า
อินทร์ผ่อง
สำเนียง
ทิวาพร
มาลัย
วราภรณ์
สุทิน
ฉวีวรรณ
รัชดากร
อัจฉรา
บัวคำ
ลำพวง
ละไมล์
สมบูรณ์
ยุพิน

พิริยะชนานุสรณ์
อุปถัมภานันท์
ภุมรินทร์
ถิ่นทิพย์
ธรรมสรางกูร
วัฒนปรีดี
ตาเรือน
ถิ่นฐาน
ถิ่นสุข
ถิ่นทิพย์
ถิ่นสืบ
พรหมมินทร์
ฝาเรือนดี
โกสินทร์
ธรรมสรางกูร
นันต๊ะยานา
นันทวรรณ
สมันจิต
เขื่อนแก้ว
ถิ่นสอน
อภัยกาวี

รายได้ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
1,000
900
1,350
1,000
950
900
1,050
1,150
1,050
1,200
1,000
900
900
950
1,200
900
1,350
800
750
1,950
850

เทคโนโลยี
ที่ 1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ที่ 2
ที่ 3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี
ที่ 4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

การนำไปใช้ประโยชน์

วิทยากรตัวคูณ

T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T4
T1/T2/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T2/T3/T4

T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T2/T3
T1/T2/T3/T4
T2/T3
T1/T2/T4
T2/T3
T1/T2
T3
T2/T3
T2/T4
T1
T1/T2/T3/T4
T2/T3
T2/T4
T1/T2/T3/T4
T2
T3/T4
T2
T1/T2
T2/T3

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
7,950
4,900
4,500
9,100
3,150
5,550
3,150
2,100
2,400
4,800
1,650
2,450
3,200
3,200
3,600
2,500
1,500
5,250
2,650
3,150
2,350

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นาง

ชุลกี ร
จิตรกร
พรทิพย์
เกศรินทร์
วันเพ็ญ
จำเนียร
อรวรรณ
นวลศรี
ประไพ
กัลยากร
สงกรานต์
ผุดผ่อง
สมัย
กิ่งแก้ว
นุชนภางค์
นิศาชล
ละเอียด
วราภรณ์
บัวเขียว
พวงมาลี
พิมพา
ยุพารัตน์

เชี่ยวชาญ
ทานะกุล
อภัยกาวี
ถิ่นจันทร์
ถิ่นสอน
ธรรมชัย
หม้อกรอง
ถิ่นสอน
ถิ่นจอม
ศรีวิจิตรกร
กาศสกุล
ประสงค์กรรณ
ถิ่นสุข
คนเที่ยง
ราชฟู
อภัยกาวี
อินทรรุจิกุล
ถิ่นจันทร์
ถิ่นสุข
เขียนรอบเขต
ถิ่นสุข
บุตรเสน

รายได้ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
800
800
850
800
800
850
900
1,785
700
900
950
900
1,050
1,000
750
1,200
1,000
950
900
700
800
750

เทคโนโลยี
ที่ 1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ที่ 2
ที่ 3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี
ที่ 4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

การนำไปใช้ประโยชน์

วิทยากรตัวคูณ

T1/T2/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T2/T3/T4
T1/T2/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3
T1/T2/T3
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3
T1/T2
T1/T2/T3/T4

T1/T2
T1/T2
T2/T4
T4
T2/T4
T1/T2
T2/T4
T2/T4
T2/T4
T3
T2
T2/T4
T1/T2
T2/T4
T1/T2
T2
T1/T2
T2/T4
T1/T2
T3
T1
T1/T2

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
1,350
2,250
5,550
3,300
1,700
2,500
6,950
1,700
4,200
2,150
1,600
1,200
1,000
1,500
1,350
1,400
2,600
1,300
2,000
950
750
2,100

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
44
45
46
47
48
49
50

นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง

อนงค์
อำพันธ์
ทองม้วน
นวลจันทร์
ศุภวัลย์
อรพิน
อำภา

ม่านมงคลจิต
ไร่นากิจ
แสนเขื่อน
อินทรรุจิกุล
แตงร้าน
เนื่องพืช
ถิ่นทิพย์

รายได้ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
1,100
800
800
850
750
700
700

เทคโนโลยี
ที่ 1

✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ที่ 2
ที่ 3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทคโนโลยี
ที่ 4
✓
✓
✓

✓

การนำไปใช้ประโยชน์

วิทยากรตัวคูณ

T2/T3/T4
T2/T3/T4
T1/T2/T3/T4
T1/T2/T3
T1/T2/T3
T1/T2
T2/T3/T4

T2/T4
T4
T1/T2
T1/T2
T1/T2/T3
T2
T2/T4

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
1,150
1,150
2,000
1,250
2,550
800
1,550

หมายเหตุ:
1) รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น เช่น รายได้จากการทอผ้า รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น รายได้จากการ
รับจ้างต่างๆที่เกีย่ วข้องกับกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น
2) เทคโนโลยีที่ 1 ได้แก่ การสำรวจพืชให้สีในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่ 2 ได้แก่ การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น
เทคโนโลยีที่ 3 ได้แก่ เทคนิคการทอและการพัฒนาลายผ้า
เทคโนโลยีที่ 4 ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
3) มูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง รายได้ที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ รายจ่ายที่ลดลงจากการนำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือไตลื้อบ้านถิ่น หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชนิดของผลิตภัณฑ์
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กำลังการผลิต
การเพิ่มมูลค่า
500 กิโลกรัม/ปี ย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น
ปราศจากสารเคมี
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
150 เมตร/ปี ทอด้วยฝ้ายแท้100% ใช้ฝ้ายที่ย้อมจากสี
ธรรมชาติ (สีพื้น)
ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เนื้อสัมผัสนุ่ม
ทอแน่น
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
120 เมตร/ปี ทอด้วยฝ้ายแท้100% ใช้ฝ้ายที่ย้อมจากสี
ธรรมชาติ (ลายทาง)
ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เนื้อสัมผัสนุ่ม
ทอแน่น
ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
24 ผืน/ปี
ลวดลายแบบผ้าทอไตลื้อบ้านถิ่น ทอด้วย
ฝ้ายแท้100% ใช้ฝ้ายที่ย้อมจากสีธรรมชาติ
เนื้อสัมผัสนุ่ม ทอแน่น
กระเป๋าย่ามผ้าทอมือ
100 ใบ/ปี
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีลวดลายการทอผ้าที่
แต่งจกไทลื้อ
สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ทำมาจากฝ้าย
แท้ 100% ย้อมด้วยสีธรรมชาติ การทอ
และการตัดเย็บอย่างประณีต

ราคาต่อหน่วย
800-1,000 บาท/
กิโลกรัม
220
บาท/เมตร
250
บาท/เมตร
2,500 บาท/ผืน

450 บาท/ใบ

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2563) ภายหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่นและผู้ที่
สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความกระตือรือล้นในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอไตลื้อบ้านถิ่น โดย
ร่วมกันย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติของใบหูกวางและเปลือกประดู่ และนำฝ้ายย้อ มสีธรรมชาติที่ได้มาทอเป็นผื น ซึ่งเมื่อ
นำผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่และใบหูกวางไปจัดแสดงร่วมกับผ้าทอมือไตลื้อ พบว่าผ้าทอมือ ย้อมสี
ธรรมชาติได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้า ชมงานเป็นอย่างมาก และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าผ้าทอมือ ดั้งเดิม
ทั้งยังมีเครือข่ายทอผ้าในเขตจังหวัดแพร่ต้องการซื้อฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้า ทำให้ทางสมาชิก
กลุ่มเริ่มดำเนินการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สีย้อมจาก
ใบเพกา ใบลำใย ใบสัก ต้นสาบเสือ และฝักคูณ นอกจากนี้ยังได้ทดลองทอผ้าลายดั้งเดิมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของไทลื้ อ
โดยใช้สีธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากสีดั้งเดิมซึ่งใช้สีขาว สีดำ และสีแดงจากการย้อมเคมีเป็นหลัก สร้างความน่าสนใจ
ให้กับผ้าทอมือของกลุ่ม นอกจากนี้ทางกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่นยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและจำหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยการหารือแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มที่ มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และเริ่มจด
บันทึกบัญชีอย่างง่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคิดต้นทุนเพื่อการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2563)

กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาจัดทำแผนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจพืชให้สีในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติจากพืชให้สีในตำบลบ้านถิ่น

กิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติ

กิจกรรมการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น

กิจกรรมการเตรียมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติสำหรับการทอ

กิจกรรมการทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน

กิจกรรมการตรวจประเมินโครงการจากคณะทำงานผู้ตรวจประเมินโครงการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น

2) แผนงานที่จะดำเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ
ในปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 2564) ทางทีมงานได้วางแผนร่วมกับสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่นในการ
แปรรูปและพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่ม โดยการออกแบบ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าทางการตลาดที่สูง มีความหลากหลายเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง
พัฒนากลยุทธ์การตลาดในการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การตั้งราคา การพัฒนาช่องทาง
การตลาด และการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้กลุ่มมีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การเตรียม
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารงานในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสามารถเป็น
แม่ข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติให้กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัด
แพร่ได้
6. วัตถุประสงค์
6.1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบบริห ารจัดการของกลุ่มทอผ้ าไตลื้อบ้านถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.2. เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
6.3. เพื่อเป็ น การเรีย นรู้ ต้น แบบในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้าง
เครือข่ายชุมชน
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่
ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคำปรึกษา
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมูบ่ ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดำเนินการ
แนบผลการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :

ภาพที่1 ห่วงโซ่คุณค่า(Value chain) ในการพัฒนาบ้านถิ่นให้เป็นหมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพที่ 2 เป้าหมายการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ปีที่ 1
พัฒนาวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการกลุ่ม
ปีที่ 2
การแปรรูปและพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือไตลื้อ
ปีที่ 3
การตลาดออนไลน์ และ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการศึกษาดูงานและ
การท่องเที่ยวในชุมชน

เทคโนโลยีการย้อมฝ้าย
จากสีธรรมชาติ

เทคนิคการทอและการ
พัฒนาลายผ้า

ผ้าทอมือจากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
องค์ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่ม

ความรู้เบื้องต้นในการ
จัดทำบัญชี

กลุ่มมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนและเริ่มบันทึกบัญชีของกลุ่ม

เทคโนโลยีการออกแบบ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ การบัญชีต้นทุนและการ ช่องทางการตลาดและ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า
กำหนดราคา
การจัดการสินค้าคงคลัง
ผ้าทอมือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และตรงกับความต้องการของตลาด

การวางแผนการตลาด และ
การสร้างร้านค้าออนไลน์

การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อจำหน่ายใน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

การสร้างวิทยากร
ท้องถิ่น

การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและ
การท่องเที่ยวในชุมชน

ภาพที่ 3 แผนวิทยาศาสตร์ชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ระยะ 3 ปี

9. แผนธุรกิจชุมชน :

ภาพที่ 4 แผนธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่
2. สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานแพร่
4

รูปแบบการสนับสนุน4
ร่วมดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาในพื้นที่ร่วมกับ
กลุ่มทอผ้าไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น เพื่อให้เกิดการวางแผนใน
การบูรณาการในพื้นที่ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
บ้านถิ่น

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

11. แผนการดำเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดำเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
• หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดำเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
1. เวทีเสวนาจัดทำแผนการดำเนิน
โครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่
2. การสำรวจพืชให้สีในพื้นที่ตำบลบ้าน
ถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมฝ้ายจาก
สีธรรมชาติ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอและการ
พัฒนาลายผ้า
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มและการบัญชี
ต้นทุน
6. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไป
ใช้ ประโยชน์ และจัดทำรายงานผล
การดำเนินโครงการ รวม 5 กิจกรรม
และจัดทำรายงานผลโครงการ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2562

2563

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
1,995
6,900
64,640
109,620
23,065

13,780

-

-

75,6152

144,385 220,000

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. จัด เวที เสวนาจั ด ทำแผนการดำเนิ น
โครงการในปี ที่ 2 ร่ ว มกั บ กลุ่ ม และ
ชุมชนในพื้นที่
2. การศึกษาดูงานเรื่องการพัฒ นาและ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
แปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้าทอมื อ เพื่ อเพิ่ ม
มูลค่าทางการตลาด
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒ นา
บรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
6. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการคิ ด
ต้นทุนและการกำหนดราคา
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องช่องทาง
การตลาดและการจัดการสินค้าคง
คลัง
8. การถ่ายทอดเทคนิคการพูด การเล่า
เรื่อง และการเป็นวิทยากรท้องถิ่น
ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการทอผ้า การ
ใช้สีย้อมธรรมชาติ และการแปรรูปผ้า
ทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่า
9. ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยี ไปใช้
ประโยชน์ และเก็บข้อมู ลเพื่ อจัดทำ
รายงานผลการดำเนินโครงการ
10. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์
ประสานงาน ติดตามผล
11. ค่ารับรองคณะทำงานผูต้ รวจ
ประเมินโครงการ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2563

2564

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
8,790

54,350
37,080

16,740
36,740
16,740
16,740

21,030

6,400

3,000
6,930
-

44,380

131,900

48,260 224,540

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผน
การตลาด และการสร้างร้านค้า
ออนไลน์
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวใน
ชุมชน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอ
ทอป
4. การสร้างวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ และ
ระบบการบริหารจัดการบัญชี
5. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไป
ใช้ ประโยชน์ และจัดทำรายงานผล
การดำเนินโครงการ รวม 5 ครั้ง และ
จัดทำเล่มรายงานผล
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2565
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
45,000

75,000

20,000

20,000

40,000

20,000

58,000

108,000

14,000 200,000

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

หน่วย

1. จำนวนผู้รับบริการ
คน
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มกี ารถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เรื่อง
2.1. การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ (2563)
2.2. การพัฒนาคุณภาพการทอผ้าและลายผ้า (2563)
2.3. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน (2563)
2.4. การออกแบบและแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ าทอมื อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าทาง
การตลาด (2564)
2.5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า (2564)
2.6. การคิดต้นทุนและการตั้งราคา (2564)
2.7. ช่องทางการตลาดและการจัดการสินค้าคงคลัง (2564)
2.8. การวางแผนการตลาด และการสร้างร้านค้าออนไลน์ (2565)
2.9. การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป (2565)
2.10. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวใน
ชุมชน (2565)
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์
3.1. ผ้ า ทอมื อ ไตลื้ อ จากฝ้ า ยและการย้ อ มสี ธ รรมชาติ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ใน
ท้องถิ่น (2563)
3.2. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่หลากหลายและสามารถจำหน่ายได้ในเชิง
พาณิ ชย์ เช่น กระเป๋ า หมวก ผ้ าโพกหั ว ผ้ าคลุม ไหล่ พวงกุญ แจ
ผ้าม่าน (2564-2565)
4. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์
5. จำนวนวิ ทยากรชุ มชนที่ สร้ างความเชี่ ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ ถ่ ายทอด(แต่ ล ะ คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
6. ประมาณการผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
คน
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
8. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บาท

2563
50
3

ค่าเป้าหมาย
2564
50
4

2565
50
3

1

3

2

-

3

2
5

20
80
200,000

25
25
80
80
500,000 1,000,000

13.ผลกระทบ
• เศรษฐกิจ
กรณี เพิ่มรายได้
ในปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2563) จากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผ้าทอมือ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การ
ทอ และการพัฒนาลายผ้า ทำให้กลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่นสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายฝ้ายแท้
100% ย้อมสีธรรมชาติที่ เกิน จากกำลังการผลิตในการทอของกลุ่มได้ในราคากิ โลกรัมละ 800-1,000
บาท จำนวน 50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 45,000 บาท นอกจากนี้กลุ่มได้นำฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่
ได้มาทอเป็ น ผื น ทั้ งแบบสี พื้ น และแบบลายทาง ซึ่ง จำหน่ายได้ในราคาเมตรละ 220 และ 250 บาท

ตามลำดับ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายได้จำนวนประมาณ 80 เมตร คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 18,800
บาท และได้นำฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาทอมือด้วยลวดลายแบบไตลื้อบ้านถิ่น จำหน่ายได้ในราคาผืนละ
2,500 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าจากผ้าทอมือไตลื้อซึ่งเดิมใช้ไหมวิทยาศาสตร์เป็นวั ตถุดิบในการทอ
จำหน่ายได้ในราคาผืนละ 1,500 บาท ทางกลุ่มยังได้นำผ้าทอลวดลายไตลื้อและผ้าทอจากฝ้ายธรรมชาติ
มาตัดเย็บเป็นกระเป๋าย่ามผ้าทอมือแต่งจกไทลื้อจำหน่ายในราคาใบละ 450 บาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มจาก
กระเป๋าย่ามของกลุ่มซึ่งเดิมขายได้ในราคาใบละ 150 บาท ทำให้ในปี 2563 ทางกลุ่มมีรายได้ที่เกิดจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการเพิ่ มขึ้น ประมาณ 80,000 บาท ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์ การ
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งผลให้กลุ่มมีระยะเวลาใน
การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อย่างไรก็ตามทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรม
การย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่องภายหลังเสร็จสิ้นโครงการในปีที่ 1 และยังสามารถขยายตลาดจากเดิมที่จำหน่าย
เฉพาะในชุมชนบ้านถิ่นเป็นการวางจำหน่ายในร้านจำหน่ายผ้าทอมือและร้านขายของฝากในจังหวัดแพร่
นอกจากนี้องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการทำบัญชีต้นทุ นที่ได้รับการถ่ายทอดทำให้
กลุ่มทอผ้าไตลื้อได้มีการบริหารจัดการกลุ่มและระบบบัญชีที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์
ในปี ที่ 2 (ปี งบประมาณ 2564) จะดำเนิ น การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารออกแบบและแปรรูป
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ าทอมื อไตลื้ อ บ้ านถิ่น โดยเน้ น การออกแบบและตัด เย็ บ ผ้ าทอมือ ไตลื้ อ ให้ ตรงกั บ ความ
ต้องการของตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่มีค วามหลากหลายมากขึ้น เช่ น กระเป๋า หมวก
ผ้าโพกหัว ผ้าคลุมไหล่ พวงกุญแจ ผ้าม่าน ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้ายทอมือย้อม
สีธรรมชาติ ซึ่งเดิมจำหน่ายในราคาเมตรละ 220-250 บาท รวมถึงผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นซึ่งจำหน่ายใน
ราคาผืนละ 2,500 บาท เนื่องจากเมื่อนำมาออกแบบและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแล้วแต่ละชิ้นจะใช้ผ้าทอจำนวนไม่มากแต่จำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับการจำหน่าย
เป็นผืน นอกจากนี้องค์ความรู้ในด้านการตลาดที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มผ้าทอมือไทลื้อ ได้แก่ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การกำหนดราคา และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายในจังหวัดแพร่ และใกล้เคียงให้มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะ
สามารถเพิ่มมูล ค่าให้ กับ ผ้าฝ้ ายทอมือย้อมสีธ รรมชาติและผ้ าทอมือไตลื้ อบ้านถิ่นได้อย่างน้ อย 100
เปอร์เซ็นต์ของราคาจำหน่ายผ้าเป็นเมตร และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผ้าทอมือไทลื้อได้อย่างน้อย 50%
ของรายได้ของกลุ่มในปี 2563
ในปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2565) จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวางแผนการตลาด
การสร้างร้านค้าออนไลน์ และร่วมผลักดันให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่ น และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือไตลื้อ
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป เพื่อให้ผ้ าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
ไตลื้อสามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ จะวางแผนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวในชุมชน การเตรียมวิทยากรใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้จากการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

กรณี ลดรายจ่าย
สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไตลื้อสามารถใช้วัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตสีย้อม นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มและระบบบัญชีที่ดียังสามารถทำให้กลุ่ม
สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ ผ้าทอไตลื้อและผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอไตลื้อยังสามารถนำมาใช้ในงานประเพณีไทลื้อในชุมชน และสามารถนำมาใช้ตกแต่งในธุรกิจ
ชุมชนเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ธุรกิจโฮมสเตย์ ร้านกาแฟ และร้านค้าชุมชน
• สังคม
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่น และในอนาคตเมื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถสร้างรายได้มากเพียง
พอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สมาชิกในชุมชนที่ออกไปทำงานต่างถิ่นจะกลับมาร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทลื้อบ้านถิน่ ต่อไป
• สิ่งแวดล้อม
การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาตินอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแล้ว ยังสามารถลด
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้ใช้ และสามารถลดมลพิษจากการ
ใช้สารเคมีในชุมชน นอกจากนี้การใช้พืชให้สีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติยัง
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอีกด้วย

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 224,540 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่
สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
1. เวทีเสวนาจัดทำแผนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน
1.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 1 ครั้ง)
1.2. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
1.3. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
1.4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีเสวนา
2. การศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน
2.1. ค่าเช่ายานพาหนะในการศึกษาดูงาน (2 คัน x 1,800 บาท/คัน x 1 วัน x 3 ครั้ง)
2.2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (300 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 3 ครั้ง)
2.3. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 3 ครั้ง)
2.4. ค่าเบี้ยเลีย้ งคณะศึกษาดูงาน (20 คน x 1 วัน x 240 บาท x 3 ครั้ง)
2.5. ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
3.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 2 ครั้ง)
3.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 2 ครั้ง)
3.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2 ครั้ง)
3.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 2 ครั้ง)
3.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3.5.1. บุคคลของรัฐ (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
3.5.2. บุคคลภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 1 ครั้ง)
3.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 2 ครั้ง)
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน
4.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 1 ครั้ง)
4.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
4.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
4.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
4.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ บุคคลของรัฐ (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
4.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าจำนวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน
5.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 1 ครั้ง)
5.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
5.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
5.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
5.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
5.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)

งบประมาณ (บาท)
8,790
640
4,400
2,750
1,000
54,350
10,800
7,200
21,600
14,400
350
37,080
1,280
5,500
8,800
3,500
3,600
7,200
7,200
16,740
640
2,750
4,400
1,750
3,600
3,600
36,740
640
2,750
4,400
1,750
3,600
3,600

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
5.7. ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรุภัณฑ์และตราสินค้า
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิดต้นทุนและการกำหนดราคาจำนวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน
6.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 1 ครั้ง)
6.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
6.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
6.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
6.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
6.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องช่องทางการตลาดและการจัดการสินค้าคงคลังจำนวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน
7.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 1 ครั้ง)
7.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
7.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
7.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
7.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
7.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)
8. การถ่ายทอดเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง และการเป็นวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอ
ผ้า การใช้สีย้อมธรรมชาติ และการแปรรูปผ้าทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 1 ครั้งๆละ 2 วัน
8.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 คัน x 2 วัน)
8.2. ค่าอาหารว่าง (25 คน x 4 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
8.3. ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 2 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
8.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (25 คน x 1 เล่ม x 50 บาท x 1 ครั้ง)
8.5. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (1 คน x 10 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
8.6. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 คน x 10 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)
9. ติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และเก็บข้อมูลเพื่อ
จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 5 ครั้ง)
9.2. ค่าเบี้ยเลีย้ ง (4 คน x 1 วัน x 240 บาท/วัน x 5 ครั้ง)
10. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ประสานงาน ติดตามผล 6 เดือน เดือนละ 500 บาท
11. ค่ารับรองคณะทำงานผู้ตรวจประเมินโครงการ (ผู้ตรวจประเมินโครงการ 10 คน กลุ่มทอผ้าไตลื้อ
บ้านถิ่น 50 คน คณะทำงาน 5 คน นักศึกษาช่วยงาน 1 คน)
11.1. ค่าอาหารว่าง (66 คน x 1 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
11.2. ค่าอาหารกลางวัน (66 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
20,000
16,740
640
2,750
4,400
1,750
3,600
3,600
16,740
640
2,750
4,400
1,750
3,600
3,600
21,030
1,280
2,500
4,000
1,250
6,000
6,000
6,400
1,600
4,800
3,000
6,930
1,650
5,280
224,540

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 หน่วยงานรับ งบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ

(

ดร.วิลาสินี บุญธรรม
ผู้เสนอโครงการ
ตำแหน่ง**
อาจารย์

)

(** ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา)

เอกสารแนบ 1
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมโครงการและ
วิทยากรจากบุคคลภายนอก
1. หัวหน้าโครงการ (ดร.วิลาสินี บุญธรรม)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นางสาววิลาสินี บุญธรรม

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilasinee Boontham
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

อาจารย์
การตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054-648593-5 ต่อ 6207 โทรสาร : 054-648596
E – mail Address : wboontham@hotmail.com

1. ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา/
สาขาเอก
ชื่อสถาบัน
การศึกษา ประกาศนียบัตร
2561 ปริญญาเอก
Ph.D.
International Financial National Cheng Kung
Management
University
2540 ปริญญาโท
MBA
Financial Derivatives
Loyola University
Chicago
2538 ปริญญาตรี
วศ.บ
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ

2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)
2) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods)
3) การบริหารการดำเนินงานและการผลิต (Operation and Production Management)
3. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
2553 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ประเทศ
ไต้หวัน
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย

4. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
Chang, S.-C., & Boontham, W. (2017). Post-privatization speed of state ownership relinquishment:
Determinants and influence on firm performance. The North American Journal of
Economics and Finance, 41, 82-96.
5. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Chang, S.-C., & Boontham, W. (2017). Post-privatization speed of state ownership
relinquishment: Determinants and influence on firm performance. The North American
Journal of Economics and Finance, 41, 82-96.

2. ผู้ร่วมโครงการ (ดร.น้ำฝน รักประยูร)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางน้ำฝน รักประยูร
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs.Namfon Rakphayoon
3. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3-5405-00032X-XX-X
4. ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร. 054-648593-5 ต่อ 6207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-2984491
email: namfonrakprayoon@gmail.com
6.ประวัติการศึกษา

2559

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
ปร.ด.(บริหารศาสตร์)

2545
2540
2538

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.บ. (การตลาด)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง

2536

ปวช.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีที่จบ

สาขาเอก
การศึกษาเพื่อ
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจ
การตลาด
การตลาด

การขาย

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
เทคโนโลยี

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

7. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
การตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ การวิจัยการตลาด
8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
2560. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาง
ฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ.
2560. การบริหารการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมของบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.
ร้องกวาง จ.แพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
2556. การศึกษารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ ในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่
เฉลิมพระเกียรติ.

2554. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา กต 343 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ โดยใช้แผนที่ความคิด.ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ.
2550. การติดตามผลบัณฑิตและการสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิ ทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น. ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
2543. พฤติ ก รรมการใช้ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ข องวั ย รุ่ น (ศึ ก ษาเฉพาะกรณี อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด แพร่ )
โครงการค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
8.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
2560: การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.
2552: กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
8.3 ผลงานวิชาการ : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
น้ำฝน รักประยูร, สมบัติ กันบุตร, ชญาณี สวนดี, ประภาส ขจรเดชชัยยง, รัช ลิ้มประเสริฐ, สิริลักษณ์
เอื้ อ เฟื้ อ และสุ ป าณี ดอกแสง. 2560. พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของ
ประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการ
ประชุ ม ผลงาน วิ จั ย ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ระดั บ ช าติ ครั้ ง ที่ 10 (The 10th Business
Management Research Conference : BMRC). (ห น้ า 221 - 236). เชี ย ง ให ม่ :ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
น้ำฝน รักประยูรและปรารถนา ยศสุข. 2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีใน
องค์กรกิจ การเพื่ อสั งคม กรณี ศึกษา บริษัท วงษ์พ าณิ ช ย์ จำกัด ประเทศไทย. ในการประชุ ม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1339-1359. (ภาคบรรยาย)
น้ ำ ฝน รั ก ประยู ร และแวววรรณ ละอองศรี . 2558. ช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว วิ ถี ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุม
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 35 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา.
หน้า 155-163. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (ภาคบรรยาย)
น้ำฝน รักประยูรและแวววรรณ ละอองศรี. 2557. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บริโภคในเขต
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติครั้งที่ 7
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (The 7th Business Management Research
Conference: BMRC) ณ โรงแรมดิ เอ็ ม เพลส จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . หน้ า 288-300. แหล่ ง ทุ น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (ภาคบรรยาย)

น้ำฝน รักประยูร. 2550. การติดตามผลบัณฑิตและการสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. ในการประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. หน้า 502-511. (ภาคโปสเตอร์). แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
9. การบริการวิชาการ
- โครงการ Smart Farmers มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิ มพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 4.4 การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและการตลาดผลผลิตสำหรับ
Smart Farmers. งบประมาณ 1,501,880 บาท
- โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ชีววิถีเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของชุมชนตำบลทุ่งศรี หมู่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ ปี 2556- 2558.
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้า
เกษตร ในวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกราว
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่.
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นที่ 1 - 2
ในวันที่ 24 -25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
- วิทยากรบรรยายเรื่ อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หัวใจสำคัญของร้านสหกรณ์ ในวันอังคาร ที่ 13
มกราคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตร จำกัด อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ณ บ้านทุ่ง
ศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.
- วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Famer) เรื่อง “หลักการ
บริหารจัดการกลุ่มและหลักการลดต้นทุนการผลิต” เป้าหมายคือ ผู้นำสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองสอง จำกัด จำนวน 57 ราย ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
เมืองสอง จำกัด อำเภอสอง จังหวัดแพร่.
10. ที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก
ด้าน
หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
การบริหารจัดการขยะ -อบต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
มูลฝอยในชุมชน
-เทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
-อบต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-กลุ่มรักษ์สมุนไพร บ้านทุ่งศรีหมู่ 3 ต.ร้องกวาง
กลุ่มสมุนไพร
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
การวางแผนการตลาด -สหกรณ์บริการครู จำกัด จ.แพร่
-บ้านสมุนไพรภูพฤกษา 89
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มิ.ย.-ปัจจุบัน

มิ.ย.-ปัจจุบัน
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4. ผลงานวิจัย
อภิพงศ์ ปิงยศ, จักรกฤช เตโช, พัชรณัฐ ดาวดึงษ์, วัชรี เลขะวิพัฒ น์, ณัฐพงศ์ พยัฆคิน และอนุวัฒน์ จรัสรัตน
ไพบู ล ย์ .2560. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการควบคุมระบบการให้ น้ ำแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของมะม่วงวงบ่อในฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ .แพร่ เฉลิมพระเกียรติ–รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

5. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Watcharee Lekhawipat, Yu-Huei Wei, Chinho Lin, (2018) "How internal attributions affect
knowledge sharing behavior", Journal of Knowledge Management, 22(4). pp.867-886,
https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0081
Watcharee Lekhawipat, Yu-Huei Wei, Chinho Lin, (2018). “How internal attributions affect
knowledge sharing behavior”, Journal of Knowledge Management, Vol. 22 Issue: 4,
pp.867-886.
Chinho Lin, Yu-Huei Wei, Watcharee Lekhawipat. (2018). “Time effect of disconfirmation on
online shopping”, Behaviour & Information Technology, 37:1, 87-101.
6. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
พัช รณั ฐ ดาวดึงษ์ , วัชรี เลขะวิพัฒ น์ และชวลิ ต บำรุงนอก. (2561). การพัฒ นาเว็บมัล ติมีเดียสำหรับการฝึ ก
สนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(2), 28-41.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐพงศ์ พยัฆคิน, ภัทรพงศ์ เอื้ออรัญโชติ , ปรัชญากานต์ ธรรมสอน และวัชรี เลขะวิพัฒน์.(2560). การพัฒนา
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทยถิ่นเหนือ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ใน . การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชี วิตและสังคมที่ยั่งยืน
(Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society)” หน้า) .403-413.(
สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.
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การใช้ประโยชน์จากของเสีย เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เลี้ยงสัตว์ สารสีจากธรรมชาติ
สารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ การฟื้นฟูทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 5 ปีย้อนหลัง
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ตรึงไนโตรเจนในรากผักหวานป่า. แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ่-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การศึกษาบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในระหว่างการ
ผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน. แหล่งทุน สวทช.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. Bio-SynCap : ซินไบโอติกในแคปซูล Alginate-chitosan เพื่อใช้เสริมอาหาร ปลานิล.
แหล่งทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และเยาวพา พุกการเวก. 2558. การผลิตอาหารหยาบจากเศษข้าวโพดอาหารสัตว์ (Haylage) อัด
แท่งด้วยหัวเชื้อจากน้ำนมหมัก ทุนวิจัยส่วนตัว
ณัฐพร จันทร์ฉาย และจุฑารัตน์ สนธิรอด. 2558. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ในสูตร
อาหารน้ำหมักจากเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ ทุนวิจัยส่วนตัว ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค
ฟีด จำกัด

ณัฐพร จันทร์ฉาย และ ศันศนีย์ บุญเกิด. 2558. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดย Rhodotorula
rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติก) จากเชื้อLactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพด ทุนวิจัย
ส่วนตัว ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำกัด
ณัฐพร จันทร์ฉาย. และรัตนาพร จันทนาน .2557 .ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของสุกรเล็ก. ทุนวิจัยส่วนตัว ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำกัด
ณัฐพร จันทร์ฉาย และเยาวพา พุการเวก. 2557. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดย Rhodotorula
rubra ร่วมกับ สารเสริมชีว นะ (โปรไบโอติก) จากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในปลาป่น ทุนวิจัย
ส่วนตัว ดำเนินการวิจัยร่วมกับ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2558. การผลิตขนมจีนเส้นหมักด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์ของชุมชนบ้านแม่ยางโพธิ์ อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 3(2): 141-149.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2559. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีว
นะจากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์. วาสารเกษตรพระวรุณ . ปีที่ 13 (1):
61-69.
ณั ฐพร จันทร์ฉาย และรัตนาพร จันทนาน. 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของสุกรเล็ก. วาสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที 11(1): 13-26.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และกรณิการ์ ดิษฐสุวรรณกุล. 2559. การปรับปรุงฝุ่นข้าวโพดด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็น
พรี
ไบโอติกในอาหารสัตว์. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 9(1): 214-223.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และศันศนีย์ บุญเกิด. 2559. การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula rubra MJU11 บน
ฝุ่นข้าวโพดแบบการหมักแห้ง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 34(2): 122-132.
ณัฐพร จันทร์ฉาย ศันศนีย์ บุญเกิด และเยาวพา พุกการะเวก. 2560. การศึกษาและพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิต
น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค. วาสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี). ปีที่ 9(17):26-40.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2560. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบี ยร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ใน
การใช้เบี ย ร์ และสิ่ งที่ ได้จ ากกระบวนการผลิ ตเบี ยร์ข้าวโพดเป็ น อาหารเสริมในการผลิ ตโคเนื้อ . วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 19(2):65-77.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และจุฑารัตน์ สนธิรอด. 2561. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้ำ
หมักเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1): 194-203.
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย และศั น ศนี ย์ บุ ญ เกิ ด . 2562. สภาวะที่ เหมาะสมต่ อ ควาสามารถต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
Rhodotorula rubra MJU18. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 37(1): 69-77
ณั ฐพร จั น ทร์ ฉ าย อภิร ดี เสี ย งสื บ ชาติ และศั นศนี ย์ บุ ญ เกิด. 2562. การหาสภาวะที่ เหมาะสมโดยใช้ Central
Composite Design (CCD) เพื่ อ การผลิ ต แคโรที น อยด์ จ ากยี ส ต์ Rhodotorula rubra MJU18 บนฝุ่ น
ข้าวโพดแบบการหมักแห้ง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 37(1): 332-341

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ณัฐพร จันทร์ฉาย พัชรณัฐ ดาวดึงส์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน และน้ำฝน รักประยูร. 2560. การ
ถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. งบประมาณ 800,000
บาท
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2561. การแยกและการคั ด เลื อ กแบคที เรีย เอนโดไฟต์ ต รึง ไนโตรเจนในรากผั ก หวานป่ า .
มหาวิทยาลัยแม่โจ่-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. งบประมาณ 20,000 บาท
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การศึกษาบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในระหว่างการ
ผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน. สวทช. งบประมาณ 200,000 บาท
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. Bio-SynCap : ซินไบโอติกในแคปซูล Alginate-chitosan เพื่อใช้เสริมอาหาร ปลานิล.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. งบประมาณ 1,180,000 บาท
9. สิทธิบัติ/ลิขสิทธิ์
สิท ธิ บั ติ : ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 100%. เรื่ อ ง สารเสริม ในอาหารสั ต ว์น้ ำในแคปซู ล อัล จิ เนตไคโตซาน (Alginatechitosan) และกรรมวิธีการผลิต. วันที่ขอ 15 สิงหาคม 2561. เลขที่คำขอ 1801004807
10. ตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอน
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2554. ตำราจุลชีววิทยาทั่วไป. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2554. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาทั่ ว ไป. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2554. ตำราเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางสั ต ว์ . สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2559. ตำราการบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2559. เอกสารคำสอนวิช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการผลิ ต สั ต ว์ . สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2562. ชีวนวัตกรรมเพื่อการเกษตร. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2562. ห้อมแพร่:ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน . สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เอกสารแนบ 2
1) หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
2) รายชือ่ ชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
3) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

