
1.ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :คลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.ช่ือโครงการ  :โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลิตขาวกลองงอก บานนางอย  ต.เตางอย อ.เตา
งอย   จ.สกลนคร
3.ชื่อผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :

3.1ผูรับผิชอบหลัก
 1. นางสาวยุพิน สมคําพ่ี
         Miss. Yuphin SOMKHUMPHEE

2. เลขหมายบัตรประจาํตัวประชาชน 33209 00274 62 1
3. ตําแหนงปจจุบันผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการการอาหาร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร
    ทีอ่ยู 680  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  47000
    โทร. / โทรสาร.0–4274–3682มือถือ 08 – 9279 – 5558

e-mail  :yuphin66@yahoo.com
 3.2 ผูรับผิดชอบรวม

1.นางสาวกนกภรณ จันตะแสง
Miss Khanokpon JANTASANG
เลขหมายบัตรประจาํตัวประชาชน  3 4799 00009 27 5
ตําแหนงปจจบัุนนักโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หนวยงานและสถานท่ีอยูทีติ่ดตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4274 – 3682  โทรสาร. 0 – 4274 – 3682 มือถือ08 – 9279 – 5558
e-mail  :berrygirl_zaa@hotmail.com

4.ความสอดคลองกับแผนงาน: þการถายทอดเทคโนโลยี

5.ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ

o5.1เปนโครงการตอเน่ืองหรือโครงการท่ีเคยดําเนินการมาแลว(ปท่ีดําเนินการ )
Fแนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จท่ีผานมาประกอบดวย

þ5.2เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่..
þ  1) เปนความตองการของชุมชน(เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วิสาหกิจชุมชน

หรือSMEs  โดยไดแนบหลกัฐานตามแบบสาํรวจความตองการ(แบบสส.002-2(1))
þ2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือทาง

วิชาการ (แบบ สส.002-2(2))
o3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการทางดาน วทน.กับจังหวัด/กลุม

จงัหวัด ป 2554

þ5.3 เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ
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(โปรดระบุแหลงทนุพรอมหลักฐานการไดรับทุนฯ)  การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุม
ผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบานโดย ผศ.ยุพิน สมคําพี่  และคณะ  แหลงทุน  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

6.หลักการและเหตุผล   :
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 คําวา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ไดขยายความจาก “การ

พอกินพอใช” โดยหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีภายใตเง่ือนไขของความรูและ
คุณธรรม ในฐานะท่ีเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และอีกสถานภาพหน่ึงคือ แนวทางสําหรับปจเจกบุคคลทุกคน
ท่ีจะใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตจริงประจําวันอยางมีความสุข โดยมีเกษตรทฤษฎีใหมท่ีเปนรูปธรรมอยางหน่ึงของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตเขากับธุรกิจและอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม

ชุมชนเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศในฐานะท่ีเปนแหลงทุนท่ีสําคัญท้ังทุนทรัพยากร แรงงาน และ
ภูมิปญญา โดยมีการเกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอาหารพ้ืนบาน เปนองคประกอบหลัก อยางไรก็ตามท่ีผานๆ มา
การดําเนินงานของกลุมชุมชนท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปอาหารพ้ืนบานยังมีจดุออนอยูระดับหน่ึง โดยเฉพาะระบบการ
ผลติ ต้ังแตการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนเปนผลิตภัณฑของชุมชนเขาสูระบบตลาดไปยังผูบริโภค  จึงทาํให
ท่ีผานๆ มาการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนอาหารแปรรูปพ้ืนบานไดรับความนิยมนอยเม่ือเทียบกับการผลิตจาก
อุตสาหกรรม จึงทําใหกลุมชุมชนบางกลุมหรือบางพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินงานตอได ดังเชนตัวอยางการเกิดวิกฤตของ
ผลติภัณฑชุมชน(OTOP) และเกิดกระแสบริโภคนิยมอาหารท่ีมาจากภายนอก เปนตน ท้ังท่ีภูมิปญญาการผลิตอาหาร
แปรรูปพื้นบานไทยที่มีอัตลักษณและคุณคาที่ควรสืบสานของคนไทยทุกคน ถือเปนรากฐานเดิมจากวัฒธรรมการ
บรโิภคของชุมชนทองถ่ินไทยถูกมองขามความสําคัญ

ขาวกลองงอก (germinated brown rice หรอื "GABA-rice") ถือเปนนวัตกรรมหน่ึงท่ีกําลังไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก เน่ืองจากขาวกลองงอกเปนการนําขาวกลองมาผานกระบวนการงอก ซ่ึงโดยปกติแลวในตัวขาวกลองเอง
ประกอบดวยสารอาหารจํานวนมาก เชน ใยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และ GABA
(gamma aminobutyric acid) ซ่ึงชวยปองกันโรคตางๆเชน โรคมะเร็ง เบาหวาน และชวยในการควบคุมนํ้าหนักตัว
เปนตนเม่ือนําขาวกลองมาแชนํ้าเพ่ือทําใหงอก จะทําใหขาวกลองมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพ่ิมข้ึน ซ่ึงนอกจาก
จะไดประโยชนจากการท่ีมีปริมาณสารอาหารท่ีสูงข้ึนแลวยังทําใหขาวกลองงอกท่ีหุงสุกมีเน้ือสัมผัสท่ีออนนุม
รับประทานไดงายกวาขาวกลองธรรมดาอีกดวยจึงงายแกการหุงรับประทานไดโดยไมตองผสมกับขาวขาวตามความ
นิยมของผูบริโภค

ชุมชนผูผลิตขาวกลองงอกบานนางอย ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนพ้ืนท่ีของ
โครงการพระราชดําริ โดรงการหลวงเตางอย เปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมกีารนําเอาภูมิปญญาการผลิตขาวกลองแบบด้ังเดิม
มายกระดับการผลิตเพี่อเพิ่มสารอาหารและคุณประโยชนตางๆใหแกผลิตภัณฑ โดยการแปรรูปเปนขาวกลองงอก
อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุมผูผลิต
อาหารแปรรูปพื้นบาน  โดย ผศ.ยุพิน สมคําพี่  และคณะ  แหลงทุน  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552พบวาการดําเนินงานของกลุมผูผลิตขาวกลองงอกยังขาดการนําหลักสามหวงสองเงื่อนไข
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในสวนของเงื่อนไขความรู ที่กลุมจะตองศึกษา
เพ่ิมเติม เชนการยกระดับมาตรฐานการผลติ  เชน มาตรฐานผลติภัณฑชุมชน (มผช.) โดยเฉพาะในข้ันตอนการผลิตที่
เกี่ยวของกับการคงอยูของสาร GABAนอกจากน้ียังตองการทีจ่ะศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ และการบรรจุและ
เก็บรักษาผลิตภัณฑที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัยและประโยชนแกผูบริโภค รวมถึงเพื่อประโยชนของ
การดําเนินงานของกลุมผูผลิตเองใหย่ังยืนตอไป

โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ยกระดบัการผลติขาวกลองงอก บานนางอย  ต.เตางอย อ.เตางอย   จ.
สกลนคร  เปนอีกกาวหนึง่ในการผลกัดันใหสินคา  ชุมชน หรือสินคาภูมิปญญาไทยใหเปนที่ยอมรับในตลาด และเปน
โครงการสําคัญในการ  เสรมิสรางอาชีพและรายไดเพือ่การแกไขปญหาความยากจนของชุมชน ทั้งนี้ เพือ่มุงหวงัให
ความสาํคัญของการนําภูมิปญญาชาวบาน และทรพัยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาพัฒนา และสรางมลูคาของผลติภัณฑใหสงูข้ึน
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7.วัตถุประสงค   :
7.1 เพ่ืออบรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตขาวกลองงอกตามเกณฑมาตรฐานผลติภัณฑชุมชน
7.2 เพ่ืออบรมเสริมสรางความสามารถของชุมชนในการผลติผลติภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานท่ีอยูบนฐานอัต

ลักษณโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.กลุมเปาหมาย   :
 8.1 กลุมผูผลิตขาวกลองงอกบานนางอยต.เตางอย  อ.เตางอยจ.สกลนคร  จํานวน  30  คน

9.พื้นที่ดําเนินการ   :
9.1 หองปฏิบัติการแปรรปูอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร
9.2 ท่ีทําการกลุมผูผลิตขาวกลองงอกบานนางอยต.เตางอย  อ.เตางอย จ.สกลนคร

10.ระยะเวลาดาํเนินการ  :เปนเวลา 12 เดือน  เริม่ต้ังแตวันท่ี 1  ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2555

11.การดําเนินโครงการ  :
11.1กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

  1) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการและจัดต้ังคณะทํางานคลินิกเทคโนโลยี “โครงการอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลติขาวกลองงอก บานนางอย  ต.เตางอย อ.เตางอย   จ.สกลนคร”

2) คณะกรรมการคลินิกและผูรบัผดิชอบโครงการรวมประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3) จัดเตรยีมสถานท่ี เอกสารประกอบการฝกอบรมวัสดุอุปกรณสาํหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ  และ

แบบประเมินผลการฝกอบรม
4) ดําเนินการฝกอบรมดังตารางตอไปน้ี

หัวขอ วิทยากร จํานวนชั่วโมง วัสดุอุปกรณ
เศรษฐกิจพอเพยีงกับการ
แปรรูปอาหารพื้นบาน

คณะวิทยากรจากโครงการวิจยัการประยุกตใช
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันา
กลุมผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบาน  โดย ผศ.
ยุพิน สมคําพี่  และคณะ

6 เอกสารประกอบการอบรม
สารสนเทศทีเ่กี่ยวของ เชน วดีีทัศน
การฝกปฏิบัติกรณีศึกษา

การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตขาวกลองงอกตาม
เกณฑ มผช.

คณะวิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12 เอกสารประกอบการอบรม
สารสนเทศทีเ่กี่ยวของ เชน วดีีทัศน
การฝกปฏิบัติและจัดทํามาตรฐาน
การผลิตฝกกรณีศึกษาอายุการเก็บ
และการบรรจุผลิตภัณฑ

5) ติดตาม  ใหคําแนะนํา  และแนวทางการแกปญหา  โดยการออกเย่ียมกลุมผูผลิตหลังจากเขารับ
การฝกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการขยายผลสูสมาชิกกลุมตอไป

6) สรุปและประเมินผลโครงการ  ใชวิธีการประเมินผลแบบมีสวน  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

11.2แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง)โดยสอดคลองกับขอ11.1

กิจกรรม
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

แผนงาน
1.ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน             -
2.คณะกรรมการคลินิกและผูรับผดิชอบ
โครงการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

            -
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3. จัดเตรยีมเอกสารประกอบการฝกอบรม
วัสดุอุปกรณสําหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ
และแบบประเมินผลการฝกอบรม

            20,000

4. ดําเนนิการฝกอบรม 80,000
5.ติดตาม  ใหคําแนะนํา  และแกปญหา 10,000
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 10,000
7. รายงานผลการดําเนินงาน 10,000
แผนเงิน - - 60% 40% 13,000

12.ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ:

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี 30 คน แบบใบสมัคร
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดฯ รอยละ 80 แบบประเมินผลฯ
3. รอยละผูรบัการถายทอดฯ มีการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 แบบติดตามผลฯ
4. จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1 กลุม แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน

13.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:
þ  ทางเศรษฐกิจ  กลุมผูผลิตขาวกลองงอก สามารถผลิตขาวกลองงอกที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ผลติภัณฑชุมชน (มผช.) และมีความรูความเขาใจ ในการเสริมสรางความสามารถของตนเองในการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารแปรรปูพ้ืนบานท่ีอยูบนฐานอัตลักษณของชุมชนบานนางอย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางเหมาะสมและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยัง่ยืน

14.งบประมาณขอรับการสนับสนุน:จํานวน130,000  บาท มรีายการดังน้ี

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
1. คาตอบแทน - คาตอบแทนวิทยากร/ท่ีปรึกษา 10,800 600 บาท/ช่ัวโมงจํานวน 18 ช่ัวโมง

- คาเบี้ยเลีย้ง
- คายานพาหนะ

30,000 - ผูปฏิบัติงานลงพื้นทีศ่ึกษา สํารวจขอมูลและ
ประสานงานกับพื้นท่ี
- ลงพื้นที่เพื่อติดตาม  ประเมินผล
และ ใหคําแนะนํา

2. คาใชสอย - คาจางเหมาทําเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและแบบ
ประเมิน

15,000 คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการฝกอบรม
และแบบประเมนิ จํานวน 30 ชุด

-จางเหมาวเิคระหคณุภาพ
ผลิตภัณฑ

33,000 เคมี กายภาพ จุลินทรยี 3 ผลิตภัณฑๆละ
1,1000 บาท

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
ในการจัดฝกอบรม

16,200 จํานวนผูเขารับการอบรม 30 คน ๆ ละ 180 บาท
วิทยากรและผูรับผิดชอบโครงการ จดัอบรม 3 วัน

3.คาวัสด ุ - วัสดุอาหารและการเกษตร 25,000 คาวัสดุสําหรับสาธิตและฝกปฏิบัติการ
รวม 130,000

หมายเหตถุัวเฉลี่ยทุกรายการ

15.การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล:
รายงานความกาวหนาปละ 3ครั้งครั้งที ่1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555ครั้งที ่2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

และครั้งที่ 3 ภายในวันท่ี 30 กันยายน  2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monnitor
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Online : CMO) พรอมสงขอมลูใบสมคัร แบบประเมนิ แบบตดิตาม ตามทีส่าํนักปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ กาํหนด และ
รายงานฉบบัสมบรูณภายใน 30วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ

16.การเผยแพรประชาสัมพันธการดาํเนินโครงการ   :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้งยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี
ในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบและผูรวมรับผิดชอบ :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจและยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการและเงื่อนไขอื่นๆที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

ประวัตผิูรวมโครงการ

1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1) ผูชวยศาสตราจารยยุพินสมคําพ่ี

Assistant Professor YuphinSOMKHUMPHEE
2) เลขหมายบตัรประจาํตัวประชาชน  3-3209-00274-62-1
3) ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย 7
4) หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000   Tel/Fax 042-743-682
Email : yuphin66@yahoo.com
5)ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสงเสริมการเกษตร

ปริญญาโท M.Sc. (Hons) Food Science and Technology
6) สาขาวิชาการทีม่คีวามชํานาญพเิศษ (แตกตางจากวฒุกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ

1. การพัฒนาผลติภัณฑอาหารหมักและอาหารพ้ืนบาน
2. การพัฒนาธุรกิจชุมชน

7) ประสบการณที ่เกี ่ยวของกับการบริหารงานวิจ ัยทั ้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาํการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแต
ละขอเสนอการวิจัย

7.1ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย  -
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

ผลงานวิจัย
1. โครงการวิจัยการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการผลติผลิตภัณฑ

ปลารา (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ มีนาคม 2552 -
สิงหาคม 2553)

ลงชื่อ ผูรับผิดชอบหลัก
(ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพ่ี)

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. โครงการวิจัยการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุมผูผลิตอาหารแปรรูปพื้นบาน
(ทุนอุดหนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ มีนาคม 2551 - สิงหาคม 2552)

3. ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยของสมตําอีสาน
ตอนบน  (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ-อุดมศึกษา มีนาคม 2548- สิงหาคม
2549)

4. โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนํ้าพริก
กรณีศึกษา : น้ําพรกิปลาราบอง  กลุมแมบานดงเสียว  ตําบลโพนงาม       อําเภออากาศ
อํานวย  จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตุลาคม
2547-กันยายน 2548)

5. โครงการวิจัยเร่ือง ภูมิปญญาชาวบานภูไทในการทําเหลาไห (อุ) (ทุนอุดหนุนจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตุลาคม 2546-กันยายน 2547)

6. โครงการวิจัยเร่ือง การทําปลาราของชาวสกลนคร  (ทุนอุดหนุนจากศูนยฟนฟู พัฒนา และ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม 2546-กันยายน 2547)

7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น  กรณีศึกษา : อาหารกับการทองเที่ยวเครือขายอินแปง ตําบลกุดบาก อําเภอกุด
บาก  จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนจากสาํนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2545-กันยายน 2546)

8. โครงการศึกษาการประกอบอาชีพของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
(ทุนอุดหนุนจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ  ตุลาคม 2544-
กันยายน 2545)

ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตาํรา เทคโนโลยผีักและผลไม (2547)
ตํารา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร (2548)
เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการประกันและควบคุมคุณภาพอาหาร (2549)
ตํารา เทคโนโลยีเน้ือและผลิตภัณฑ (2551)

2. ผูรวมโครงการ
       1)นางสาวกนกภรณ  จันตะเสน
       2) เลขหมายบตัรประจําตัวประชาชน  3-4799-00009-27-5
        3) ตําแหนงปจจุบัน

      นักวิทยาศาสตรเกษตร
               4)หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร
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)สาขาวิชาการท่ีมคีวามชํานาญพิเศษ

      6.1)  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
        6.2)การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
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