1.ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :คลีนคิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.ชือ่ โครงการ :โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับการผลิตขาวกลองงอก บานนางอย ต.เตางอย อ.เตา
งอย จ.สกลนคร
3.ชื่อผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ :
3.1ผูร บั ผิชอบหลัก
1. นางสาวยุพนิ สมคําพี่
Miss. Yuphin SOMKHUMPHEE
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 33209 00274 62 1
3. ตําแหนงปจจุบนั ผูช ว ยศาสตราจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทีอ่ ยู 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. / โทรสาร.0–4274–3682มือถือ 08 – 9279 – 5558
e-mail :yuphin66@yahoo.com
3.2 ผูร บั ผิดชอบรวม
1.นางสาวกนกภรณ จันตะแสง
Miss Khanokpon JANTASANG
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3 4799 00009 27 5
ตําแหนงปจจุบนั นักโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หนวยงานและสถานทีอ่ ยูท ต่ี ดิ ตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4274 – 3682 โทรสาร. 0 – 4274 – 3682 มือถือ08 – 9279 – 5558
e-mail :berrygirl_zaa@hotmail.com
4.ความสอดคลองกับแผนงาน: þการถายทอดเทคโนโลยี
5.ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครือ่ งหมาย P ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ
o5.1เปนโครงการตอเนือ่ งหรือโครงการทีเ่ คยดําเนินการมาแลว(ปทด่ี าํ เนินการ
)
Fแนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จทีผ่ า นมาประกอบดวย
þ5.2เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่ ..
þ 1) เปนความตองการของชุมชน(เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วิสาหกิจชุมชน
หรือSMEs โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสํารวจความตองการ(แบบสส.002-2(1))
þ2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือทาง
วิชาการ (แบบ สส.002-2(2))
o3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการทางดาน วทน.กับจังหวัด/กลุม
จังหวัด ป 2554
þ5.3 เปนผลงานวิจยั และพัฒนาทีต่ อ งการและมีพรอมในการถายทอดฯ
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(โปรดระบุแหลงทุนพรอมหลักฐานการไดรบั ทุนฯ) การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุม
ผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบานโดย ผศ.ยุพิน สมคําพี่ และคณะ แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
6.หลักการและเหตุผล :
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 คําวา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ไดขยายความจาก “การ
พอกินพอใช” โดยหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภมู คิ มุ กันในตัวทีด่ ภี ายใตเงือ่ นไขของความรูแ ละ
คุณธรรม ในฐานะทีเ่ ปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และอีกสถานภาพหนึง่ คือ แนวทางสําหรับปจเจกบุคคลทุกคน
ทีจ่ ะใชเปนแนวทางในการดํารงชีวติ จริงประจําวันอยางมีความสุข โดยมีเกษตรทฤษฎีใหมทเ่ี ปนรูปธรรมอยางหนึง่ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตเขากับธุรกิจและอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม
ชุมชนเปนภาคเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศในฐานะทีเ่ ปนแหลงทุนทีส่ าํ คัญทัง้ ทุนทรัพยากร แรงงาน และ
ภูมปิ ญ
 ญา โดยมีการเกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอาหารพืน้ บาน เปนองคประกอบหลัก อยางไรก็ตามทีผ่ า นๆ มา
การดําเนินงานของกลุม ชุมชนทีเ่ กีย่ วของกับการแปรรูปอาหารพืน้ บานยังมีจดุ ออนอยูร ะดับหนึง่ โดยเฉพาะระบบการ
ผลิต ตัง้ แตการจัดการวัตถุดบิ กระบวนการผลิต จนเปนผลิตภัณฑของชุมชนเขาสูร ะบบตลาดไปยังผูบ ริโภค จึงทําให
ทีผ่ า นๆ มาการพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนทีเ่ ปนอาหารแปรรูปพืน้ บานไดรบั ความนิยมนอยเมือ่ เทียบกับการผลิตจาก
อุตสาหกรรม จึงทําใหกลุม ชุมชนบางกลุม หรือบางพื้นทีไ่ มสามารถดําเนินงานตอได ดังเชนตัวอยางการเกิดวิกฤตของ
ผลิตภัณฑชมุ ชน(OTOP) และเกิดกระแสบริโภคนิยมอาหารทีม่ าจากภายนอก เปนตน ทัง้ ทีภ่ มู ปิ ญ
 ญาการผลิตอาหาร
แปรรูปพื้นบานไทยที่มีอัตลักษณและคุณคาที่ควรสืบสานของคนไทยทุกคน ถือเปนรากฐานเดิมจากวัฒธรรมการ
บริโภคของชุมชนทองถิน่ ไทยถูกมองขามความสําคัญ
ขาวกลองงอก (germinated brown rice หรือ "GABA-rice") ถือเปนนวัตกรรมหนึง่ ทีก่ าํ ลังไดรบั ความสนใจ
เปนอยางมาก เนือ่ งจากขาวกลองงอกเปนการนําขาวกลองมาผานกระบวนการงอก ซึง่ โดยปกติแลวในตัวขาวกลองเอง
ประกอบดวยสารอาหารจํานวนมาก เชน ใยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และ GABA
(gamma aminobutyric acid) ซึง่ ชวยปองกันโรคตางๆเชน โรคมะเร็ง เบาหวาน และชวยในการควบคุมน้าํ หนักตัว
เปนตนเมือ่ นําขาวกลองมาแชนาํ้ เพือ่ ทําใหงอก จะทําใหขา วกลองมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจาก
จะไดประโยชนจากการทีม่ ปี ริมาณสารอาหารทีส่ งู ขึน้ แลวยังทําใหขา วกลองงอกทีห่ งุ สุกมีเนือ้ สัมผัสทีอ่ อ นนุม
รับประทานไดงา ยกวาขาวกลองธรรมดาอีกดวยจึงงายแกการหุงรับประทานไดโดยไมตอ งผสมกับขาวขาวตามความ
นิยมของผูบ ริโภค
ชุมชนผูผลิตขาวกลองงอกบานนางอย ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนพื้นที่ของ
โครงการพระราชดําริ โดรงการหลวงเตางอย เปนอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ กี ารนําเอาภูมปิ ญ
 ญาการผลิตขาวกลองแบบดั้งเดิม
มายกระดับการผลิตเพี่อเพิ่มสารอาหารและคุณประโยชนตางๆใหแกผลิตภัณฑ โดยการแปรรูปเปนขาวกลองงอก
อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุมผูผลิต
อาหารแปรรูปพื้นบาน โดย ผศ.ยุพิน สมคําพี่ และคณะ แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552พบวาการดําเนินงานของกลุมผูผลิตขาวกลองงอกยังขาดการนําหลักสามหวงสองเงื่อนไข
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในสวนของเงื่อนไขความรู ที่กลุมจะตองศึกษา
เพิม่ เติม เชนการยกระดับมาตรฐานการผลิต เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน (มผช.) โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการผลิตที่
เกี่ยวของกับการคงอยูของสาร GABAนอกจากนีย้ งั ตองการทีจ่ ะศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ และการบรรจุและ
เก็บรักษาผลิตภัณฑที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัยและประโยชนแกผูบริโภค รวมถึงเพื่อประโยชนของ
การดําเนินงานของกลุมผูผ ลิตเองใหยง่ั ยืนตอไป
โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับการผลิตขาวกลองงอก บานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย จ.
สกลนคร เปนอีกกาวหนึง่ ในการผลักดันใหสินคา ชุมชน หรือสินคาภูมิปญญาไทยใหเปนที่ยอมรับในตลาด และเปน
โครงการสําคัญในการ เสริมสรางอาชีพและรายไดเพือ่ การแกไขปญหาความยากจนของชุมชน ทั้งนี้ เพือ่ มุง หวังให
ความสําคัญของการนําภูมิปญญาชาวบาน และทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนา และสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสงู ขึ้น
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7.วัตถุประสงค :
7.1 เพือ่ อบรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตขาวกลองงอกตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
7.2 เพือ่ อบรมเสริมสรางความสามารถของชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพืน้ บานทีอ่ ยูบ นฐานอัต
ลักษณโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.กลุมเปาหมาย :
8.1 กลุม ผูผ ลิตขาวกลองงอกบานนางอยต.เตางอย อ.เตางอยจ.สกลนคร จํานวน 30 คน
9.พื้นที่ดําเนินการ :
9.1 หองปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9.2 ทีท่ าํ การกลุม ผูผ ลิตขาวกลองงอกบานนางอยต.เตางอย อ.เตางอย จ.สกลนคร
10.ระยะเวลาดําเนินการ :เปนเวลา 12 เดือน เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
11.การดําเนินโครงการ :
11.1กิจกรรมและวิธดี าํ เนินงาน ประกอบดวย
1) ประชุม ชี้แ จงรายละเอี ยดโครงการและจัด ตั้ง คณะทํา งานคลิ นิก เทคโนโลยี “โครงการอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับการผลิตขาวกลองงอก บานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย จ.สกลนคร”
2) คณะกรรมการคลินกิ และผูร บั ผิดชอบโครงการรวมประชุมวางแผนการปฏิบตั งิ าน
3) จัดเตรียมสถานที่ เอกสารประกอบการฝกอบรมวัสดุอปุ กรณสาํ หรับการสาธิตและฝกปฏิบตั ิ และ
แบบประเมินผลการฝกอบรม
4) ดําเนินการฝกอบรมดังตารางตอไปนี้
หัวขอ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
แปรรูปอาหารพื้นบาน

การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตขาวกลองงอกตาม
เกณฑ มผช.

วิทยากร
คณะวิทยากรจากโครงการวิจยั การประยุกตใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
กลุมผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบาน โดย ผศ.
ยุพิน สมคําพี่ และคณะ
คณะวิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนชั่วโมง
วัสดุอปุ กรณ
6
เอกสารประกอบการอบรม
สารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ เชน วีดีทัศน
การฝกปฏิบตั กิ รณีศกึ ษา
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เอกสารประกอบการอบรม
สารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ เชน วีดีทัศน
การฝกปฏิบัติและจัดทํามาตรฐาน
การผลิตฝกกรณีศกึ ษาอายุการเก็บ
และการบรรจุผลิตภัณฑ

5) ติดตาม ใหคาํ แนะนํา และแนวทางการแกปญ
 หา โดยการออกเยี่ยมกลุมผูผลิตหลังจากเขารับ
การฝกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการขยายผลสูสมาชิกกลุมตอไป
6) สรุปและประเมินผลโครงการ ใชวิธีการประเมินผลแบบมีสวน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
11.2แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง)โดยสอดคลองกับขอ11.1
กิจกรรม
แผนงาน
1.ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน
2.คณะกรรมการคลินิกและผูรับผิดชอบ
โครงการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

2553
2554
รวมเงิน
(บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 130,000
-
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3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม
วัสดุอุปกรณสําหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ
และแบบประเมินผลการฝกอบรม
4. ดําเนินการฝกอบรม
5.ติดตาม ใหคําแนะนํา และแกปญหา
6. สรุปและประเมินผลโครงการ
7. รายงานผลการดําเนินงาน
แผนเงิน

20,000

-

-

60%

40%

80,000
10,000
10,000
10,000
13,000

12.ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ:
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
1. จํานวนผูร บั การถายทอดเทคโนโลยี
2. รอยละความพึงพอใจของผูร บั การถายทอดฯ
3. รอยละผูรบั การถายทอดฯ มีการนําความรูไปใชประโยชน
4. จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

คาเปาหมาย (หนวยนับ)
30 คน
รอยละ 80
รอยละ 80
1 กลุม

ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลฯ
แบบติดตามผลฯ
แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน

13.ผลทีค่ าดวาจะไดรบั :
þ ทางเศรษฐกิจ กลุมผูผลิตขาวกลองงอก สามารถผลิตขาวกลองงอกที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมีความรูความเขาใจ ในการเสริมสรางความสามารถของตนเองในการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปพืน้ บานทีอ่ ยูบ นฐานอัตลักษณของชุมชนบานนางอย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางเหมาะสมและสามารถพึง่ ตนเองไดอยางยัง่ ยืน
14.งบประมาณขอรับการสนับสนุน:จํานวน130,000 บาท มีรายการดังนี้
หมวดรายจาย
1. คาตอบแทน

รายการ
- คาตอบแทนวิทยากร/ทีป่ รึกษา
- คาเบี้ยเลีย้ ง
- คายานพาหนะ

2. คาใชสอย

- คาจางเหมาทําเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและแบบ
ประเมิน
-จางเหมาวิเคระหคณ
ุ ภาพ
ผลิตภัณฑ
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
ในการจัดฝกอบรม
- วัสดุอาหารและการเกษตร

3.คาวัสดุ
รวม
หมายเหตุถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบประมาณ
รายละเอียด
10,800 600 บาท/ชัว่ โมงจํานวน 18 ชัว่ โมง
30,000 - ผูปฏิบัติงานลงพื้นทีศ่ ึกษา สํารวจขอมูลและ
ประสานงานกับพื้นที่
- ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผล
และ ใหคาํ แนะนํา
15,000 คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการฝกอบรม
และแบบประเมิน จํานวน 30 ชุด
33,000
16,200
25,000
130,000

เคมี กายภาพ จุลินทรีย 3 ผลิตภัณฑๆละ
1,1000 บาท
จํานวนผูเขารับการอบรม 30 คน ๆละ 180 บาท
วิทยากรและผูรับผิดชอบโครงการ จัดอบรม 3 วัน
คาวัสดุสําหรับสาธิตและฝกปฏิบัติการ

15.การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล:
รายงานความกาวหนาปละ 3ครั้งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monnitor
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Online : CMO) พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามทีส่ าํ นักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด และ
รายงานฉบับสมบูรณภายใน 30วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ
16.การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุก ครั้งที่ มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสั มพันธ จะระบุวาไดรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี
ในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ
17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบและผูรวมรับผิดชอบ :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจและยินดีท่จี ะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการและเงื่อนไขอื่นๆที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทา ยโครงการนีแ้ ลว

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบหลัก
(ผูช ว ยศาสตราจารยยพุ นิ สมคําพี)่
ตําแหน
ประวัง ตผูชผิ ว ูรยศาสตราจารย
วมโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ผูร บั ผิดชอบโครงการ
1) ผูช ว ยศาสตราจารยยพุ นิ สมคําพี่
Assistant Professor YuphinSOMKHUMPHEE
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3-3209-00274-62-1
3) ตําแหนงปจจุบนั ผูช ว ยศาสตราจารย 7
4) หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000 Tel/Fax 042-743-682
Email : yuphin66@yahoo.com
5)ประวัตกิ ารศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาสงเสริมการเกษตร
ปริญญาโท M.Sc. (Hons) Food Science and Technology
6) สาขาวิชาการทีม่ คี วามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิ ารศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหมักและอาหารพืน้ บาน
2. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
7) ประสบการณที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การบริห ารงานวิจ ัย ทั ้ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแต
ละขอเสนอการวิจัย
7.1ผูอ าํ นวยการแผนงานวิจยั : ชือ่ แผนงานวิจยั
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
ผลงานวิจยั
1. โครงการวิจยั การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ
ปลาร า (ทุ น อุ ด หนุ น จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการวิ จั ย แห ง ชาติ มี น าคม 2552 สิงหาคม 2553)
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2. โครงการวิจัยการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุมผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบาน
(ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แหงชาติ มีนาคม 2551 - สิงหาคม 2552)
3. ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยของสมตําอีสาน
ตอนบน (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ-อุดมศึกษา มีนาคม 2548- สิงหาคม
2549)
4. โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนํ้าพริก
กรณีศกึ ษา : น้ําพริกปลาราบอง กลุม แมบานดงเสียว ตําบลโพนงาม
อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตุล าคม
2547-กันยายน 2548)
5. โครงการวิจยั เรือ่ ง ภูมปิ ญ
 ญาชาวบานภูไทในการทําเหลาไห (อุ) (ทุนอุดหนุนจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตุลาคม 2546-กันยายน 2547)
6. โครงการวิจยั เรือ่ ง การทําปลาราของชาวสกลนคร (ทุนอุดหนุนจากศูนยฟนฟู พัฒนา และ
เผยแพร ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม 2546-กันยายน 2547)
7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น กรณีศึกษา : อาหารกับการทองเที่ยวเครือขายอินแปง ตําบลกุดบาก อําเภอกุด
บาก จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2545-กันยายน 2546)
8. โครงการศึ ก ษาการประกอบอาชี พ ของประชาชนรอบหนองหาร จั ง หวั ด สกลนคร
(ทุนอุดหนุนจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ตุลาคม 2544กันยายน 2545)
ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตํารา เทคโนโลยีผักและผลไม (2547)
ตํารา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร (2548)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการประกันและควบคุมคุณภาพอาหาร (2549)
ตํารา เทคโนโลยีเนือ้ และผลิตภัณฑ (2551)
2. ผูร ว มโครงการ
1)นางสาวกนกภรณ จันตะเสน
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3-4799-00009-27-5
3) ตําแหนงปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรเกษตร
4)หนวยงานที่อยูท ี่สามารถติดตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานที่ตั้ง 680 หมูที่ 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000โทรศัพท/โทรสาร0-4274-3682
Email : berrygirl_zaa@hotmail.com
5) ประวัติการศึกษา
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตพระนครใต
6)สาขาวิชาการทีม่ คี วามชํานาญพิเศษ
6.1) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6.2)การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
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