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ข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
1.1 อาจารย/์นักวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 
ชื่อ-นามสกุล  ดร. สุภาวดี แหยมคง    อายุ 43 ปี     
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ความเชี่ยวชาญ การผลิตสัตว์ (Animal Production) การเกษตร (Agriculture) และวิจัยเชิงพื ้นที ่ (Area-
Based Collaborative Research) 
วุฒิการศึกษา      ปริญญาเอก           ปริญญาโท             ปริญญาตรี  
สัดส่วนการเข้าไปปฏิบัติงาน 10 วัน 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) : 08-6566-1668  e-mail : suphayaku@hotmail.com   
บทบาทหน้าที่ในโครงการ  
 1. เป็นผู้ประสานงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 
 2. เป็นนักวิจัยหลักในการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 
 
1.2 อาจารย/์นักวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการ (ผู้ร่วมโครงการ) (ถ้ามี) 
ชื่อ-นามสกุล  ดร. จักรกฤช   ศรีละออ    อายุ 39 ปี     
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ความเชี่ยวชาญ Hydrogen and Biogas production, Waste utilization, Biodiesel production, Organic 
fertilizer และ Rice production          
วุฒิการศึกษา      ปริญญาเอก           ปริญญาโท             ปริญญาตรี  
สัดส่วนการเข้าไปปฏิบัติงาน 10 วัน 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) : 064-003-0140  e-mail : chakkrit@psru.ac.th    
บทบาทหน้าที่ในโครงการ เป็นนักวิจัยร่วมในการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ    
 
1.3 อาจารย/์นักวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการ (ผู้ร่วมโครงการ) (ถ้ามี) 
ชื่อ-นามสกุล  ดร. ต๋วน เหงียน ง๊อก    อายุ 43 ปี     
ตำแหน่งทางวิชาการ -          
ต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ความเชี่ยวชาญ การผลิตสัตว์ (Animal Production) การเกษตร (Agriculture) และวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-
Based Collaborative Research) 
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วุฒิการศึกษา      ปริญญาเอก           ปริญญาโท             ปริญญาตรี  
สัดส่วนการเข้าไปปฏิบัติงาน 10 วัน 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) : 099-275-4222  e-mail : nntuan245@gmail.com   
บทบาทหน้าที่ในโครงการ เป็นนักวิจัยร่วมในการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ    
 
1.4 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
ชื่อบริษัท วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย       
ทุนจดทะเบียน 500,000  บาท ประเภทธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงและแปรรูปไก่ดำเซิงหวาย   
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 14 หมู่ 3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180  
ชื่อผู้ติดต่อ นายประเดิม เมืองมูล           
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) : 08-7056-3967 e-mail :praderm677@gmail.com    
รายละเอียดสถานประกอบการ ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมฟาร์มเลี้ยงและแปรรูปไก่ดำเซิงหวาย    
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนการดำเนินโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล (โดยอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจที่บรษิัทดำเนินการ ปัญหาและความตอ้งการของบริษัท  
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและพฒันาผลติภณัฑ์ ด้านกระบวนการ หรือ ก่อให้เกิดการพัฒนาดา้นโครงสร้างองค์กรในเรื่อง 
ของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D)) 

ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก   
แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนทำให้ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนที่การปลูกข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง ด้วยเหตุ
นี้จึงทำให้คนในชุมชนหันมาทำอาชีพเสริม สร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่ดำ ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายขึ้น โดยไดม้ีการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ดำแบบครบวงจร ซึ่งพันธุ์ไก่ดำท่ีใช้เลี้ยงเป็น
ไก่ดำท่ีวิจัยและพัฒนามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำมาเลี้ยงที่บ้านเซิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่ดำ
บ้านเซิงหวายนี้ เลี้ยงง่าย โตไว ไข่ดก ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ร้อนได้ดี เหมาะกับการเลี้ยงทุกที่ และมีฟาร์มพ่อ
แม่พันธุ์ไก่ดำผลิตไข่มีเชื ้อและไข่ไม่มีเชื ้อ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 72 ราย มีจำนวนไก่ดำที่สมาชิกกลุ่มเลี้ยง
ประมาณ 12,000-15,000 ตัวต่อเดือน มีการใช้อาหารสำเร็จรูปและผสมเองเดือนละ 18,000-20,000 กิโลกรัม 
โดยภายในกลุ่มสามารถผลิตไก่ดำแช่แข็งจำหน่ายเฉลี่ย 6,000-8,000 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นมูลค่า 780,000-
1,040,000 บาทต่อเดือน มีโรงฟักไข่ที่สามารถฟักไข่ได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 – 30,000 ฟอง หรือทุกๆ 3 
วัน จะมีไข่เข้าฟักประมาณ 2,500 ฟอง ซ่ึงจากที่กล่าวมาไข่ของไก่ดำที่เข้าฟักนี้จะมีส่วนเหลือของเศษเปลือกไข่ที่
เข้าฟักประมาณ 40 กิโลกรัมในทุก 3 วัน และมีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 50,000 ฟองต่อเดือน โดยจะมีเศษ
เหลือทิ้งจากเปลือกไข่ประมาณ 45,000 กิโลกรัมต่อเดือนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันทำการกำจัดโดยการฝังหรือเผา 
ซึ่งการฝังทำให้เกิดปัญหาในการหาพ้ืนที่ที่จะฝังกลบ และการฝังกลบสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ มีก๊าซมีเทนซึ่งส่งผล
ต่อรอยเท้าคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อีกด้วย และการนำไปเผา ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมาอีกเช่นกัน ดังนั้น
จึงต้องมีแนวทางในการจัดการปัญหาของเปลือกไข่ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากโรงฟักของวิสาหกิจชุมชนไก่ดำ
สมุนไพรบ้านเซิงหวาย ซึ่งหากมีวิธีการที่จะช่วยในการกำจัดเศษเหลือทิ้งดังกล่าวนี้ให้เป็น Zero waste 
ได้ต่อไป จะเป็นการเพิ ่มมูลค่าของเศษเหลือทิ ้ง ลดปัญหามลพิษในกระบวนการผลิต ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของผู้ผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต  
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2.2 การประเมินหัวข้อปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยนักวิจัย (โดยอธิบายถึงปัญหาและความต้องการ 
ของบริษัท เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อของปัญหา พร้อมแสดงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา) 

 จากประเด็นปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายที่ต้องการกำจัดเศษ
เหลือทิ้งจากเปลือกไข่ไก่ดำที่มีประมาณ 40 กิโลกรัมในทุกๆ 3 วัน หรือประมาณ 45,000 กิโลกรัมต่อเดือนใน
อนาคต โดยการเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือทิ้งดังกล่าวนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย
เริ่มต้นจากการที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเศษเหลือทิ้งจากเปลือกไข่ไก่ดำก่อน 
เพ่ือที่จะต่อยอดนำไปเพ่ิมมูลค่าในด้านอ่ืนๆ ต่อไป แม้ว่าจากหลายๆ การศึกษา (ทีปกร, 2560; Romanoff and 
Romanoff, 1949; Stadelman, 2000; Abdulrahman et al., 2015; Nagila et al., 2016; Arabhosseini 
and Faridi, 2018) ได้ทำรายงานค่าวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ทั่วไปเบื้องต้น ประกอบด้วย 
แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCo3) 94% แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate) 
1% แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) 1% และอินทรียวัตถุ (Organic matter) 4% นอกจากนี้ยังมี
ปูนขาว (Lime) โปรตีน (Protein) และกำมะถัน (S) อยู่ด้วยเช่นกัน (Tocan, 1999) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการ
รายงานหรือศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเกี่ยวกับเปลือกไข่จากไก่ดำ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือทิ้งของเปลือกไข่ไก่ดำในอนาคต
ต่อไป 
 
2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากเศษ
เหลือทิ้งร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย 
 2) เพ่ือให้สถานประกอบการร่วมลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
2.4 ผลผลิตที่ได้จากโครงการ (output) 
 ได้ค่าองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำที่สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือทิ้ง 
เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกไข่ไก่ดำ การนำไปใช้ในอาหารสัตว์เพ่ือทดแทนแหล่งแคลเซียมและโปรตีน 
ซึ่งมีราคาแพง และอ่ืนๆ เป็นต้นต่อไป 
 
2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 
 เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าองค์ประกอบทางเคมี ไม่น้อยกว่า 3 ค่า  
 เชิงคุณภาพ ได้แก่ ความพึงพอใจของวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.6 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 
 ประชุมหารือในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพร
บ้านเซิงหวาย และการเตรียมการในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำ ระยะเวลาดำเนินการ 15 
วัน 
 
กิจกรรมที่ 2 
 ดำเนินการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 
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กิจกรรมที่ 3 
 สรุปผลร่วมกับวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย และแนวทางการต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่าของ
เศษเหลือทิ้งจากเปลือกไข่ไก่ดำต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน 
 
แผนภาพการดำเนินโครงการ (Flow chart) 
 
 
         ระยะเวลา 15 วัน 
 
 
 
 
         ระยะเวลา 60 วัน 
 
 
 
 
 
 
         ระยะเวลา 15 วัน 
 
 
 

แผนการดำเนนิโครงการ 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 
1. ประชุมหารือในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย และการเตรียมการใน
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำ 

✓   

2. ดำเนินการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำ ✓ ✓ ✓ 
3. สรุปผลร่วมกับวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย และแนวทาง
การต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือทิ้งจากเปลือกไข่ไก่ดำต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน 

  ✓ 

 

หมายเหตุ การดำเนินงานไมเ่กิน 3 เดือน 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณ 
3.1 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 

ประชุมหารือและ 
เตรียมการดำเนินโครงการ 

ดำเนินการการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี 
ของเปลือกไข่ไก่ดำ 

สรุปผลและ 
แนวทางการต่อยอดในการ

เพ่ิมมูลค่าต่อไป 
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ชื่อหัวหน้าโครงการ จำนวน (บาท) 
- ค่าตอบแทนนักวิจัย จำนวน 3 คน 
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง × 5 วัน × 
4,000 บาท = 20,000 บาท 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤช ศรีละออ × 1 วัน × 
4,000 บาท = 4,000 บาท 
  3. อาจารย์ ดร. ต๋วน เหงียน ง๊อก × 1 วัน × 4,000 บาท = 
4,000 บาท 

28,000 
 
 

- ค่าวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำ 
  1. ค่าวิเคราะห์ชุด Proximate Analysis จำนวน 2 
ตัวอย่างๆ ละ 2,000 บาท = 4,000 บาท 
  2. ค่าวิเคราะห์ชุด N P K Ca Mg และ S จำนวน 2 
ตัวอย่างๆ ละ 1,600 บาท = 3,200 บาท 

7,200 
 

- ค่าเดินทางไป-กลับวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย 
  ระยะทาง 60 กม. × 4 บาท × 2 เที่ยว × 10 วัน = 4,800 
บาท 

4,800 

รวม 40,000 
**หมายเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทน และค่าใช้สอยแก่บุคลากรจำนวน 4,000 บาท/โครงการ/วัน สูงสดุไมเ่กิน 10 วัน 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบแนบท้ายทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการ            

หากพบว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการพิจารณาขอรับการสนับสนุน
ทันท ี
 

ลงชื่อ    หัวหน้าโครงการ  ลงชื่อ    ผู้แทนบริษัท 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาวดี แหยมคง)        (นายประเดิม เมืองมูล) 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563    วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
 
เอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
1. ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV) 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
3. หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 



 

 

บันทึกข้อตกลง 
 โครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 

ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  

ของสถาบันการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง 
____________________________________________________________________________ 
        ทำท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
        วันที่ 1  กรกฎาคม 2563 
  
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนน
อินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดย สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “มหาวทิยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งอยู่เลขที่เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ  ตำแหน่ง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ต้นสังกัด” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำบันทึก
ข้อตกลงนี้ไว้ต่อกัน โดยรายละเอียดและสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
 
1. ความเป็นมาของโครงการ  

  
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและ
สน ับสน ุนการเคล ื ่อนย ้ายบุคลากรด ้านว ิทยาศาสตร ์  เทคโนโลย ีและการจ ัดการจากภาคร ัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่าโครงการ Talent Mobility และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุน
งบประมาณเพื่อร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility โดยมีสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้สำเร็จลุล่วง 
 โครงการ “การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง” โดยมี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (หัวหน้าโครงการ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3. ดร.ต๋วน เหงียน ง๊อก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “นักวิจัย” ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ซึงได้ผ่านการ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี
งบประมาณ 2563  ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไข



 

 

ปัญหาและเพิ ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันการ
อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 1. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจาก
เศษเหลือทิ้งร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย 
 2. เพื่อให้สถานประกอบการร่วมลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
3. งบประมาณสนับสนุนโครงการ 
  
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตกลง
ให้“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility เพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันการอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการ Pre- Talent  Mobility  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จะจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๔-๑-๒๔๘๘๖-
๗ ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เป็นจำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่น
บาทถ้วน)   โดยแบ่งจ่ายเงิน เป็น 3 งวด ดังนี้ 
 
   งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับทุนได้รับแจ้งอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนแล้ว 
 
  งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อนักวิจัยส่งมอบ  รายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด   
    
  งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) เมื่อนักวิจัยส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี (Compact   Disc) จำนวน 1 ชุด  
 
 การจ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับ
เงินสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แล้ว
เท่านั้น หากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่ต้องผูกพันจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยให้
ตามเงื่อนไขข้างต้นแต่อย่างใด 

การจ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้นสังกัดยินดีให้โครงการดังกล่าวสามารถ
เบิกจ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าใช้สอย และค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค่ าตอบแทน
สามารถจ่ายได้ในอัตราเหมาจ่าย ๔,๐๐๐ บาทต่อวัน โดยจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน ๑๐ วัน 

 
 
 



 

 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการ  
 
 ต้นสังกัดตกลงอนุญาตให้ “นักวิจัย” เริ่มปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
5. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
และมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นลงโดยได้รับรายงานผลการดำเนิน
โครงการฉบับสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในกรณี
ดังนี้  
 5.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นหนังสือเพ่ือยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
 5.2 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน 
  
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทำการประเมินผลงานร่วมกันระหว่างต้น  
สังกัดของนักวิจัย ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ หน่วยงานผู้
ประสานงาน Talent Mobility ต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ตามประกาศฯ) การตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโดยการลงพื้นที่ในการตรวจติดตาม ภายในวันที่ 3๐ กันยายน 2563  
 6.1 ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า จำนวน 1 ชุด  
 6.2 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที ่สำน ักงานปลัดกระทรวงการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน 3 ชุด พร้อม (Compact Disc) จำนวน 1 ชุด  
 
7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื ่นใด ที่เป็นองค์ความรู้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและฝ่ายนั ้นได้ 
นำมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ย่อมเป็นสิทธิของฝ่ายนั้นบรรดากรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทาง 
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในผลงานวิจัย รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์   
ข้อมูลความรู้ทางเทคนิค สูตร วิธีการ ขั้นตอน คู่มือ เอกสาร รายงานและข้อมูลใดๆ อันเกิดขึ้นจากการ  
ดำเนินงานตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ วิสาหกิจ
ชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย 
 
   
 
 
 
 



 

 

8. การอ้างชื่อคู่สัญญา การประชาสัมพันธ์และการตีพิมพ์ผลงาน  
   
 คู่สัญญาต้องการเผยแพร่ข้อมูล ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือ การประชาสัมพันธ์ไม่ว่าในสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่อใดเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ เชิงธุรกิจ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนดำเนินการ   
  
 
9. ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับ  
 
 9.1 “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ รวมทั้งข้อมูลของบุคลากรภายนอกที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย และประสงค์ให้อีกฝ่ายเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงความลับทางการค้า 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับผลงานเดิมของมหาวิทยาลัย และ/หรือต้นสังกัด และ/หรือการดำเนินงาน
ภายใต้สัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กระบวนการ ขั้นตอนวิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสต้นฉบับ   
รหัสจุดหมายโปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แบบ ต้นแบบ ภาพวาด  
สูตร เทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการทดลอง ข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับก ารตลาด การ 
บริหาร การเงิน เป็นต้น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที ่เกี ่ยวกับผลงานเดิม ของ 
มหาวิทยาลัย และ/หรือต้นสังกัด และ/หรือการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้   
 
 9.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับที่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย 
ให้แก่อีกฝ่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยฝ่ายที่รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ 
ได้รับจากฝ่ายให้ข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ลูกจ้าง และ/
หรือพนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ/หรือบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็น
ความลับนั้น โดยฝ่ายรับข้อมูลจะต้องจัดให้ลูกจ้าง และ/หรือที่ปรึกษาของฝ่ายรับข้อมูล  และ/หรือบุคคลที่ต้อ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลดังกล่าว ต้องผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็น
ความลับอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
10. การประกันความเสียหาย 
 
 10.1 ต้นสังกัดตกลงให้ “สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำใดๆ อันเกิดข้ึนตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
 10.2 “ต้นสังกัดและนักวิจัย” ตกลงให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เป็นเพียงผู้ประสานงาน
ระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้น โดยจะไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนและไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆ อันเกิดขึ้น
ตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
 10.3 หากเกิดความเสียหายเกิดขึ ้นจากการกระทำใดๆ ของนักวิจัยและนักศึกษาระหว่างการ
ดำเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงนี้ “ต้นสังกัด” เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนร่วมกัน 
 
 



 

 

11. ค่าธรรมเนียม  
  
 หากมีค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนตามบันทึก
ข้อตกลงนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของตนสังกัดแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

ต้นสังกัดยินดีไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) จากงบประมาณดังกล่าวตาม
แหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
12. เอกสารแนบ 
 
 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ 
 12.1 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563  
 12.2 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในส่วนงานโครงการ Talent Mobility 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 12.3 เอกสารประกอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของวิสาหกิจและรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 12.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้
อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามโดยครบถ้วนพร้อมทั้ง 
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับหนึ่ง 
  
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  
ลงชื่อ……………………………………………………………        ลงชื่อ………………………………………………………… 
      (ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)                                           
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          รักษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  
ลงชื่อ………………………………………………………พยาน        ลงชื่อ………………………………………………พยาน  
            (อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์)                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ศุภวิทิตพัฒนา)                                         
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  
ลงชื่อ………………………………………………………พยาน        ลงชื่อ………………………………………………พยาน  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยนัต์  ชนะพรมมา)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ)                                                                             
    ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
  
ลงชื่อ………………………………………………..พยาน              ลงชื่อ………………………………………………พยาน 
          (นายประเดิม เมืองมูล)        (อาจารย์ ดร.ต๋วน เหงียน ง๊อก) 
วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

       ลงชื่อ………………………………………………........ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง) 

                      หัวหน้าโครงการ 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 


