
โครงการอาสาประชารัฐ 
ประจําป�งบประมาณ 2563 

 
ช่ือโครงการ 
โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือเพ่ือรักษาพันธุกรรมและแปรรูปข,าวหอมมะลิแบบครบวงจร  
: กรณีศึกษาตําบลเหล�ากลาง  อําเภอฆ,องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ7  
 
หน�วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
1. ประเด็นป<ญหาหลัก 
 �  ป�ญหาความยากจน 

�  ป�ญหาความเหลื่อมล้ํา 

�  ป�ญหาคุณภาพชีวิต 
 

2. รายละเอียดพ้ืนฐานของชุมชนท่ีเข,าร�วมโครงการ 
2.1 ข,อมูลพ้ืนฐาน 

ตําบลเหล#ากลาง เดิมชื่อ ตําบลกุดฆ'องชัย อยู#ในเขตการปกครองของอําเภอกมลาไสย ต#อมาป, 2536  
ได'มีการร#วมกันผลักดันให'มีการจัดต้ังก่ิงอําเภอข้ึนใหม# เนื่องจากอยู#ห#างไกล สภาพการคมนาคมไม#สะดวก จึง
ได'รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให'แยกจากอําเภอกมลาไสย ต้ังเป6นก่ิงอําเภอฆ'องชัย เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2540 แต#ได'พิจารณาเห็นว#าตําบลกุดฆ'องชัย ไปซํ้าซ'อนกับชื่อหมู#บ'าน ตําบลใกล'เคียง และซํ้าซ'อน
กับชื่อก่ิงอําเภอ จึงเปลี่ยนชื่อจากตําบลกุดฆ'องชัย เป6นชื่อตําบล “เหล#ากลาง” เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2544     

ตําบลเหล#ากลาง ต้ังอยู#ทางทิศใต'ของจังหวัดกาฬสินธุA ประมาณ 26 กิโลเมตร มีเขตติดต#อพ้ืนท่ี
ใกล'เคียงดังต#อไปนี้    

ทิศเหนือ ติดต#อกับเขตเทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุA  
ทิศตะวันตก ติดต#อกับเขต เทศบาลฆ'องชัยพัฒนา อําเภอฆ'องชัย จังหวัดกาฬสินธุA    
ทิศตะวันออก ติดต#อกับเขตองคAการบริหารส#วนตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุA    
ทิศใต' ติดต#อกับเขตองคAการบริหารส#วนตําบลลําชี อําเภอฆ'องชัย จังหวัดกาฬสินธุA  

 
 
 



2 

 

 

ตําบลเหล#ากลาง  มีหมู#บ'าน  8  หมู#บ'าน  ได'แก# 
หมู#ท่ี 1 บ'านตูม  
หมู#ท่ี 2 บ'านตูม  
หมู#ท่ี 3 บ'านคุยโพธิ์ ง  
หมู#ท่ี 4 บ'านหัวนาคํา  
หมู#ท่ี 5 บ'านหัวโนนเปลือย  
หมู#ท่ี 6 บ'านกระเดา  
หมู#ท่ี 7 บ'านหัวหนอง  
หมู#ท่ี 8 บ'านโนนทัน  
มีจํานวนครัวเรือน 1,286 ครัวเรือน จํานวนประชากรท้ังหมด 4,570 คน แยกเป6นชาย 2,303 คน 

หญิง 2,267 คน มีความหนาแน#นเฉลี่ยจํานวน 197.28 คน/ตารางกิโลเมตร อาชีพส#วนใหญ#ของชุมชน  คือ  
เกษตรกรรม  ทํานาและทําสวน 

 
2.2 ข,อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร 

สินค'าทางการเกษตรท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดกาฬสินธุA  คือ  “ข'าวหอมมะลิ”  ซ่ึงสามารถผลิตได'ทุกพ้ืนท่ีของ
จังหวัด  รวมท้ังตําบลเหล#ากลาง  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป6นท่ีราบลุ#ม อุดมสมบูรณA เหมาะสําหรับทําการเกษตร โดยมี
พ้ืนท่ีทําการเกษตรสามในสี่ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีแหล#งน้ําธรรมชาติ กระจายอยู#ครบท้ัง 8 หมู#บ'าน จึงทําให'เกษตรกร
ในตําบลมีการปลูกข'าวเป6นอาชีพหลัก 

  
2.3 ประเด็นป<ญหาและความต,องการเชิงพ้ืนท่ี 

 

ประเด็นป<ญหา  (ของพ้ืนท่ี) แนวทางแก,ไข  (ของมหาวิทยาลัยฯ) 
  

ข'าวหอมมะลิ  มีความหอมลดลง   รักษาพันธุกรรม (ความหอมของข'าวหอมมะลิ) 
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือรักษาคุณสมบัติของ
ต'นพันธุA 

  

ข'าวหอมมะลิมีการแข#งขันสูงในตลาด แปรรูปข'าวหอมมะลิเพ่ือขยายไปยังกลุ#มลูกค'าใหม# 
  

ช#องทางการตลาด 1. สร'างอัตลักษณAให'ผลิตภัณฑA  โดยการออกแบบ
ตราสัญลักษณAและบรรจุภัณฑA ให'มีความ
น#าสนใจ   

2. เพ่ิมช#องทางการจําหน#ายสินค'า เป6น           
E-Commerce หรือ พาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA 
คือ การดําเนินธุรกิจโดยใช' สื่ออิเล็กทรอนิกสA 
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3. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ 
3.1 หลักการและเหตุผล 

           ข,าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) เป6นสายพันธุAข'าวท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย มีลักษณะเด#น คือ 
“กล่ินหอมคล,ายใบเตย”   เป6นพันธุAข'าวท่ีทําให'ข'าวไทยเป6นสินค'าส#งออกท่ีรู'จักไปท่ัวโลก  แต#ป�จจุบันกลับพบว#า      
ข'าวหอมมะลิ  “มีความหอมลดลง”  เหลือเพียงความนุ#ม  ทําให'ผู'ค'าประสบกับป�ญหาการแข#งขันในตลาดท่ีมีการ
แข#งขันกันสูง เนื่องจากกลุ#มลูกค'าหันไปเลือกซ้ือข'าวชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว#า นอกจากนี้  ข'าวหอมมะลิ ท่ีวางจําหน#าย
เป6นข'าวเปลือกข'าวสาร  หรือข'าวสารบรรจุถุง  ยังมีคู#แข#งเป6นจํานวนมากท้ังในประเทศเองและนอกประเทศ  ดังนั้น
การแปรรูป ข'าวหอมมะลิ  จึงเป6นแนวทางในการเพ่ิมมูลค#าให'กับผลผลิต  และเป6นการขยายฐานลูกค'าออกไปอีกทาง
หนึ่งด'วย 

    การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช มีประโยชนAหลายด'าน  ได'แก#   สามารถผลิตต'นพืช ได'เป6นจํานวนมากใน 
ระยะเวลาอันสั้น  เป6นการผลิตต'นพืชท่ีปราศจากโรค  สามารถปรับปรุงพันธุAพืช  สามารถผลิตพืชท่ีมีความต'านทาน
ต#อโรคและแมลง หรือทนทานต#อสภาพแวดล'อม  เป6นต'น  และการขยายพันธุAพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ยังทําให'
ได'พืชท่ีมีคุณลักษณะเหมือนต'นแม# ท่ีนํามาเพาะเลี้ยง   

      ด'วยเหตุผลดังกล#าวข'างต'น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซ่ึงเป6นมหาวิทยาลัยของท'องถ่ิน มี
อาจารยAและนักศึกษาท่ีมีองคAความรู'  และมีความพร'อมในการถ#ายทอดให'กับชุมชน  จึงเห็นว#า  หากเกษตรมี
ความสามารถในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได'เอง  ก็จะทําให'สามารถรักษาพันธุกรรมของพืชเอาไว'ได'  และหากสามารถ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ตลอดจนมีความเข'าใจช#องทางการขายแบบพาณิชยAอิเลคทรอนิกสAเพ่ือให'สามารถ
สนองต#อความต'องการของลูกค'าได'อย#างเข'าถึงโดยตรง  ลดต'นทุนการวางจําหน#ายและแรงงานขายหน'าร'าน  ก็จะ
สามารถสร'างรายได'ให'กับตนเอง  ชุมชน  และประเทศได' 

 
3.2 วัตถุประสงค7ของโครงการ 

3.2.1 เพ่ือนําองคAความรู'จากห'องเรียนลงสู#พ้ืนท่ี  โดยนักศึกษาเป6นผู'ปฏิบัติงานหลักร#วมกับอาจารยAท่ี
ปรึกษาและผู'นําชุมชน 

3.2.2 เพ่ือถ#ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให'ชุมชน 
3.2.3 เพ่ือถ#ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข'าวหอมมะลิให'ชุมชน 
3.2.4 เพ่ือถ#ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมช#องทางการขายให'ชุมชน  โดยวิธีการพาณิชยA

อิเลคทรอนิกสA (E-Commerce) 
3.2.5 เพ่ือพัฒนาแหล#งเรียนรู'ในชุมชนท่ีสามารถเรียนรู'ได'ท้ังนักศึกษา  อาจารยA  นักเรียนในชุมชน  

และประชาชนในพ้ืนท่ี  ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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3.3 เปFาหมายของโครงการ 
3.3.1 นักศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จํานวน  10  คน  เป6นผู'ดําเนินโครงการหลัก      
ภายใต'การปรึกษาของอาจารยAท่ีปรึกษา 

3.3.2 อาจารย7 
อาจารยAท่ีปรึกษา  6  คน  เป6น อาจารยAในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซ่ึงเป6นการทํางาน

แบบบูรณาการร#วมกันระหว#าง   
คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA   
 

3.3.3 ชุมชน 
ผู,นําชุมชน  จํานวน  10  คน  ได'แก#  ผู'นําท'องถ่ินในภาคส#วนองคAการบริหารส#วนตําบล  และ  
ผู'นําหมู#บ'าน 
ประชาชน  จํานวน  100  คน   

 

3.4 ประโยชน7ท่ีคาดว�าจะได,รับ 
 
3.4.1 เกิดสังคมแห#งการเรียนรู'  ระหว#างนักศึกษา  อาจารยA  และชุมชน  โดยมีโจทยAป�ญหาจากพ้ืนท่ี 
3.4.2 ชุมชนได'แนวทางในการแก'ป�ญหาท่ีนําไปสู#การบริหารจัดการเพ่ือพ่ึงพาตนเอง  และจัดการ

ตนเองได'  ทําให'มีรายได'เพ่ิมข้ึน 
3.4.3    สร'างอาชีพในชุมชนลดการเคลื่อนย'ายกําลังคนออกนอกพ้ืนท่ี 
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3.5 ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 
 

ลําดับ กระบวนการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน 

1 การเตรียมความพร,อมชุมชนแห�งการเรียนรู,  
 1.1  จัดประชุมผู'เข'าร#วมโครงการ ครั้งท่ี 1 (ทีมนํา) 

      ระหว#าง  คณะทํางาน (อาจารยAท่ีปรึกษาโครงการและนักศึกษา )  
มีนาคม 2563 

 1.2  จัดประชุมผู'เข'าร#วมโครงการ ครั้งท่ี 2 (ทีมนํา) 
      ระหว#าง  มหาวิทยาลัยและผู'นําชุมชน  

มีนาคม 2563 

 1.3 จัดประชุมผู'เข'าร#วมโครงการ ครั้งท่ี 3  (ทีมทํา) 
     ระหว#าง  ผู'เข'าร#วมโครงการท้ังหมด 

มีนาคม 2563 

2 การศึกษาสายพันธุ7ของข,าวหอมมะลิ  
 2.1  สํารวจสายพันธุAข'าวท่ีใช'ปลูกในพ้ืนท่ี 

      ตําบลเหล#ากลาง  อําเภอฆ'องชัย  จ.กาฬสินธุA 
มีนาคม 2563 

 2.2  วิเคราะหAข'อมูลพันธุAข'าวหอมมะลิท่ีใช'ปลูก 
      ในตําบลเหล#ากลาง อําเภอฆ'องชัย  จ.กาฬสินธุA 

มีนาคม 2563 

3 การถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช  
 การอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เมษายน 2563 
4 การแปรรูปข,าวหอมมะลิ  
 การอบรมปฏิบัติการการแปรรูปข'าวหอมมะลิ เมษายน 2563 
5 การทําบรรจุภัณฑ7และตราสัญลักษณ7เพ่ือเพ่ิมมูลค�า  
 อบรมปฏิบัติการการทําบรรจุภัณฑAและตราสัญลักษณAเพ่ือเพ่ิมมูลค#า เมษายน 2563 
6 ช�องทางการขายแบบพาณิชย7อิเลคทรอนิกส7  
 อบรมปฏิบัติการกฎหมายและพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA พฤษภาคม 2563 
 การจัดทําเว็บไซตAเพ่ือจําหน#ายสินค'าออนไลนA พฤษภาคม 2563 
7 การติดตามและประเมินผล  
 การติดตามประเมินผล 10  ครั้ง มีนาคม – มิถุนายน 2563 
8 การรายงานผล  
 การจัดทํารายงานโครงการฉบับสมบูรณA มิถุนายน 2563 
 
4 งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช, 

งบประมาณ 500,000 บาท  
(รายละเอียดแนบท'ายโครงการ)   
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5 การติดตามและประเมินผล   
 
5.1  ผลผลิต  ผลลัพธ7  และผลกระทบ  ของโครงการ 
 

ผลต�อ ด,านผลผลิต (Output) 
 

ด,านผลลัพธ7 (Outcome) 
 

ด,านผลกระทบ (Impact) 
 

นักศึกษา 1. สามารถนําองคAความรู'จาก
ห'องเรียนไปประยุกตAและ
ถ#ายทอดความรู'สู#ชมชน 

2. สร'างจิตสํานึกในการรับใช'
สังคม 

3. ได'แลกเปลีย่นเรยีนรู'กับองคA
ความรู'ในชุมชน 

1. ฝdกประสบการณAตรงใน
แก'ป�ญหาของพ้ืนท่ี 

2. เกิดเครือข#ายและแหล#ง
เรียนรู'ในชุมชน 

1. สร'างคนดสีู#สังคม 
2. สามารถเทียบโอนรายวิชา

เป6นการลดรายวิชาเรียนใน
ห'องเรียน 

ชุมชน 1. เกิดทักษะท่ีสามารถนําไป
พัฒนาอาชีพได' 

2. ได'แลกเปลีย่นเรยีนรู'กับองคA
ความรู'ของมหาวิทยาลัย 

1. มีฐานข'อมูลพันธุAข'าวท่ีปลูก
ในท'องถ่ินท่ีเป6นป�จจุบัน 

2. ชุมชนมีความเข'มแข็ง
สามารถบริหารจัดการและ
พ่ึงตนเองได' 

3. มีรายได'เพ่ิมข้ึน 

เกิดชุมชนบริหารจัดการและ 
พ่ึงตนเอง 

 
5.2  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตัวชีวัด หน�วย ค�าเปFาหมาย 
ระดับผลผลิต    
 เชิงปริมาณ จํานวนผู'เข'าร#วมโครงการ คน 100 
 เชิงคุณภาพ การดําเนินโครงการบรรลุเปeาหมาย ร'อยละ 80 
  ผู'เข'าร#วมโครงการเกิดทักษะจากการเข'าร#วมโครงการ ระดับ 4 
 เชิงเวลา โครงการแล'วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร'อยละ 90 
 เชิงต'นทุน ค#าใช'จ#ายของโครงการเป6นไปตามงบประมาณท่ีได'รับ

การสนับสนุนอย#างมีประสิทธิภาพ 
บาท 500,000 

ระดับผลลัพธ7    
 เชิงปริมาณ จํานวนผู'เข'าร#วมโครงการท่ีนําความรู'ไปใช'ประโยชนA ร'อยละ 70 
  จํานวนผลิตภัณฑAท่ีเพ่ิมข้ึน ชิ้นงาน 5 
 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู'เข'าร#วมโครงการ ระดับ 4 
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6 ผลลัพธ7ของโครงการ 
 

ผลลัพธAท่ีคาดว#าจะได'รับจากโครงการ   
6.1 เกิดสังคมแห#งการเรียนรู'  ระหว#างนักศึกษา  อาจารยA  และชุมชน  โดยมีโจทยAป�ญหาจากพ้ืนท่ี 
6.2 ชุมชนได'แนวทางในการแก'ป�ญหาท่ีนําไปสู#การบริหารจัดการเพ่ือพ่ึงพาตนเอง  และจัดการ

ตนเองได'  ทําให'มีรายได'เพ่ิมข้ึน 
6.3 เกิดการสร'างงาน สร'างรายได'ให'กับประชาชนในพ้ืนท่ี  ทําให'ลดการเคลื่อนย'ายคนออกไป

ประกอบอาชีพท่ีอ่ืนนอกพ้ืนท่ี 
 

7 องค7ความรู,และนวัตกรรมท่ีใช,ในการดําเนินโครงการ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑA  (การแปรรูปข'าวหอมมะลิ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบและการจําหน#ายสินค'าออนไลนA 
 

8 สถาบันอุดมศึกษาเจ,าของโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

9 กลุ�มเปFาหมาย 
กลุ#มเปeาหมาย  เป6น  นักศึกษาและอาจารยA  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ผู'นําชุมชนและ
ประชาชน  ในเขตตําบลเหล#ากลาง  อําเภอฆ'องชัย  จังหวัดกาฬสินธุA  รวมท้ังสิ้น  126  คน  ดังนี้     

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จํานวน    10     คน 
อาจารยAท่ีปรึกษาโครงการ     จํานวน      6     คน 
ผู'นําชุมชน       จํานวน    10     คน 
ประชาชน ในเขตตําบลเหล#ากลาง    จํานวน   100    คน 
 

10 หน�วยงานความร�วมมือในการดําเนินงาน 
ศูนยAวิทยาศาสตรA  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
องคAการบริหารส#วนตําบลเหล#ากลาง  อําเภอฆ'องชัย  จังหวัดกาฬสินธุA 
 
 
 
 
 



 

11 อาจารย7ท่ีปรึกษาโครงการ 
 

ช่ือ 
ผศ.กรรณิการA  ทองดอนเปรียง  
ผศ.พันธิวา  แก'วมาตยA 
อ.ชมภู#  เหนือศรี 
ผศ.พจนAศิรินทรA  ลิมปfนันทนA 
อ.เกตนAสิรี  จําป,หอม 
อ.สิทธิโชค  พรรคAพิทักษA 

 
 
 
 

สังกัดหน�วยงาน 
กรรณิการA  ทองดอนเปรียง   ศูนยAวิทยาศาสตรA 

คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

 คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
(ผู'ช#วยศาสตราจารยAกรรณิการA  ทองดอนเปรียง

ผู'รับผิดชอบโครงการ

8 

 

ตําแหน�ง 
หัวหน'าโครงการ 
 
 
 
 
 

ผู'ช#วยศาสตราจารยAกรรณิการA  ทองดอนเปรียง) 
ผู'รับผิดชอบโครงการ
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ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ  (บาท) 
    
1 การเตรียมความพร,อมชุมชนสู�ชุมชนการเรียนรู,ร�วมกัน  42,000 
 1.1  จัดประชุมผู'เข'าร#วมโครงการ  ครั้งที่ 1 (ทีมนํา) 

       ระหว#าง  มหาวิทยาลัยและผู'นําชุมชน  
ค#าอาหาร   20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ    =  2,000  บาท 
ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  20 คน x 50 บาท x 2 มื้อ    =  2,000  บาท 
ค#าเอกสาร    20 ชุด x 100 บาท   =  2,000  บาท 

 

 1.2 จัดประชุมผู'เข'าร#วมโครงการ ครั้งที่ 2  (ทีมทํา) 
      ระหว#าง  ผู'เข'าร#วมโครงการทั้งหมด 

ค#าอาหาร   120 คน x 100 บาท x 1 มื้อ   =  12,000  บาท 
ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ    =  12,000  บาท 
ค#าเอกสาร    120 ชุด x 100 บาท  =  12,000  บาท 

 

2 การศึกษาความหลากหลายของข,าวหอมมะลิ  10,000 
 2.1  สํารวจสายพันธุAข'าวที่ใช'ปลูกในพื้นที่ 

      ตําบลเหล#ากลาง  อําเภอฆ'องชัย  จ.กาฬสินธุA 
ค#าจัดทําแบบสอบถาม     =  6,000  บาท  

 2.2  วิเคราะหAข'อมูลพันธุAข'าวหอมมะลิที่ใช'ปลูก 
      ในตําบลเหล#ากลาง อําเภอฆ'องชัย  จ.กาฬสินธุA 

ค#าวิเคราะหAข'อมูล      =  4,000  บาท  

3 การถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  84,000 
 การอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ค#าอาหาร   120 คน x 100 บาท x 3 มื้อ   =  36,000  บาท 

ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  120 คน x 50 บาท x 6 มื้อ    =  36,000  บาท 
ค#าเอกสาร    120 ชุด x 100 บาท  =  12,000  บาท 

 

4 การแปรรูปข,าวหอมมะลิ  60,000 
 การอบรมปฏิบัติการการแปรรูปข'าวหอมมะลิ ค#าอาหาร   120 คน x 100 บาท x 2 มื้อ   =  24,000  บาท 

ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  120 คน x 50 บาท x 4 มื้อ    =  24,000  บาท 
ค#าเอกสาร    120 ชุด x 100 บาท  =  12,000  บาท 
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5 การทําบรรจุภัณฑ7และตราสัญลักษณ7เพื่อเพิ่มมูลค�า  60,000 
 อบรมปฏิบัติการการทําบรรจุภัณฑAและตราสัญลักษณA                      

เพื่อเพิ่มมูลค#า 
ค#าอาหาร   120 คน x 100 บาท x 2 มื้อ   =  24,000  บาท 
ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  120 คน x 50 บาท x 4 มื้อ    =  24,000  บาท 
ค#าเอกสาร    120 ชุด x 100 บาท  =  12,000  บาท 

 

6 การจําหน�ายผลิตภัณฑ7ออนไลน7  41,000 
 อบรมปฏิบัติการกฎหมายและการจําหน#ายสินค'าออนไลนA ค#าอาหาร   120 คน x 100 บาท x 1 มื้อ   =  12,000  บาท 

ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม  120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ    =  12,000  บาท 
ค#าเอกสาร    120 ชุด x 100 บาท  =  12,000  บาท 

 

 การจัดทําเว็บไซตAเพื่อจําหน#ายสินค'าออนไลนA ค#าจัดทําเว็บไซตAเพื่อจําหน#ายสินค'าออนไลนA   =  5,000  บาท  
7 การติดตามและประเมินผล  20,000 
 การติดตามประเมินผล  

ก#อนดําเนินการ   1  ครั้ง  
ระหว#างดําเนินการ   6  ครั้ง 
หลังดําเนินการ  3  ครั้ง 

ค#าลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล  10  ครั้ง   
เหมาจ#ายครั้งละ  2,000  บาท  x  10  ครั้ง   =  20,000  บาท 

 

8 ค�าตอบแทนและใช,สอย   
 ค#าตอบแทนอาจารยAที่ปรึกษาโครงการ ค#าตอบแทนอาจารยAที่ปรึกษาโครงการ  6 คน  x  4,000  บาท =  24,000  บาท 130,000 
 ค#าพาหนะในการลงพื้นที่ของนักศึกษา ค#าพาหนะในการลงพื้นที่ของนักศึกษา (เหมาจ#ายตลอดโครงการ)     =  40,000  บาท  
 เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาในการลงพื้นที่ เบี้ยเลี้ยงนักศึกษา(เหมาจ#ายตลอดโครงการ) x 10 คน x 6,600 บาท =  66,000  บาท  
9 การรายงานผลการดําเนินโครงการ   
 ค#าทํารายงานฉบับสมบูรณA (รายงานหน#วยงานที่เกี่ยวข'อง) ค#าจ'างทํารายงานฉบับสมบูรณA  10  เล#ม x  300  บาท  =  3,000  บาท 3,000 
10 ค�าทําเนียมมหาวิทยาลัย 10 %  50,000 
 รวม  500,000 
หมายเหตุ :  สามารถถัวจ#ายทุกรายการ 


