1. สถาบันการศึกษาทีเ่ ปนคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย:คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. ชือ่ โครงการ:การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการผลิตขาวอินทรีย
3. ผูร บั ผิดชอบหลัก และหรือผูร ว มรับผิดชอบ:
3.1 ผูรับผิดชอบหลัก
ชื่อ-นามสกุล:นางอังคณา เทียนกล่ํา
ตําแหนง : ผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8
หนวยงานที่ตดิ ตอได : สาขาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู 11 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท : คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร 0-4274-3682
โทรสาร 0-4274 3682 มือถือ 08-58517033
e-mail :unakun_te@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
การศึกษา
2519 วท.บ.(เกษตรศาสตร) เกษตร
2525
วท.ม.
เกษตร
(เกษตรศาสตร)

วิชาเอก
พืชสวน
สงเสริม
การเกษตร

ชื่อสถาบัน
ประเทศ
การศึกษา
ม.เกษตรศาสตร ไทย
ม.เกษตรศาสตร ไทย

ประสบการณการทํางาน
หัวหนาฝายแผนงาน พ.ศ. 2528
หัวหนาภาควิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2532-2536
รองหัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2537-2540
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2542-2547
ประธานสาขาพืชศาสตร พ.ศ. 2542-ปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสาขายุทธศาสตรการพัฒนา (บัณฑิตศึกษา) พ.ศ. 2542-ปจจุบัน
คณะกรรมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2547-25

ประสบการณทเ่ี กีย่ วของงานวิจยั
ชือ่ เรือ่ ง

ปท่ี

สถานภาพใน
การทําวิจยั

2535
1. การศึกษาผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมน้าํ อูน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2542
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
2544
ชลประทานน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยเนนกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนดวย 2545
การผลิตและแปรรูปเห็ดนางรม-นางฟาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
กรณีศึกษาบานประชาสุขสันต ต.ขมิน้ อ.เมือง จ.สกลนคร
5. การศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของประชาชนรอบหนองหาร
จังหวัดสกลนคร
2546
6. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบยัง่ ยืนในจังหวัด
สกลนคร
2548
7. การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตครามแบบยัง่ ยืนบานนาดี
ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2549
8. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพิม่ ผลผลิตใบ
2549
ปริมาณสีคราม และครามผงของครามงอ (Indigoferatintoria
L.)
2550
9. การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดสกลนคร
2551
10. การคัดเลือกพันธุค รามและพืชอืน่ ทีใ่ หสคี ราม
2552
10. การศึกษาภูมปิ ญ
 ญาเกษตรกรรมในเขตวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ
2552
จังหวัดสกลนคร
12. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียก ลุม แมบา นเกษตรกรบาน
นาบอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วิจยั เดีย่ ว
วิจยั เดีย่ ว
วิจยั เดีย่ ว
หัวหนาวิจัย

หัวหนาวิจัย
หัวหนาวิจัย
หัวหนาวิจัย
วิจยั เดีย่ ว
วิจยั เดีย่ ว
หัวหนาวิจัย
หัวหนาวิจัย
นักวิจัยรวม

3.2 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นายสุรชาติ เทียนกล่าํ
ตําแหนงปจจุบัน :ผูช ว ยศาสตราจารยระดับ 8
หนวยงานที่ตดิ ตอได :สาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท 0-4274-3682, 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 083-3385124
ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ชื่อสถาบัน
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
วิชาเอก
ประเทศ
การศึกษา
การศึกษา
2520
B.Sc.
เกษตร
พืชสวน
University of USA
(Horticulture)
Hawai
2528
วท.ม.
เกษตร สงเสริมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ไทย
(เกษตรศาสตร)
ประสบการณทเ่ี กีย่ วของงานวิจยั

1. ผลของสารเคมีกาํ จัดวัชพืชทีม่ ตี อ ผลผลิตของขาวโพดฝกออน

สถานภาพใน
การทําวิจยั
2535 วิจยั เดีย่ ว

2. ทดสอบพันธุถ ว่ั ฝกยาว

2536

วิจยั เดีย่ ว

3. ผลของระยะปลูกและวิธีการกําจัดวัชพืชที่มีตอถั่วฝกยาวไรคาง
(พันธุ มข.25)
4. การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่ Agapanthus africanus. Hoffmansโดยใช
สวนของ Leaf base (Kyoto)
5. การปลูกพืช SpinciaoleraceaL.cv.OraiLactuca
sativaL.cv.chuyoshingikuในสารละลาย ( Hydroponic) โดยใชปุย
Hyponex ( Kyoto)
6. อิทธิพลของวันไถพรวนตอการงอกของวัชพืช

2537

วิจยั เดีย่ ว

2538

วิจยั เดีย่ ว

2538

วิจยั เดีย่ ว

2539

วิจยั เดีย่ ว

2542

วิจยั เดีย่ ว

2548

วิจัยรวม

2549
2549

วิจัยรวม
วิจัยรวม

2550

หัวหนาวิจัย

2551

วิจัยรวม

13. การศึกษาภูมปิ ญ
 ญาเกษตรกรรมในเขตวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ
2552
จังหวัดสกลนคร
14. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียก ลุม แมบา นเกษตรกรบานนา 2552
บอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.3 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นายณัฐพงษ วงษมา
ตําแหนงปจจุบนั อาจารย
หนวยงานที่ตดิ ตอได :สาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 081-1118144

วิจัยรวม

ชือ่ เรือ่ ง

ปท่ี

7. ผลทางอัตราและชวงเวลาการใชสารกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางตอ
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช และความเปนพิษในขาวโพดฝกออน
8. ประสิทธิภาพของปุยน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพที่เหมาะสมสําหรับ
การผลิตผัก
9. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบยัง่ ยืนในจังหวัดสกลนคร
10. การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตครามแบบยัง่ ยืนบานนาดี
ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
11. การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดสกลนคร
12 การคัดเลือกพันธุค รามและพืชอืน่ ทีใ่ หสคี ราม

ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
การศึกษา
2550
วท.บ. (พืชศาสตร) พืชศาสตร
2553 วท.ม.(เกษตรศาสตร) พืชสวน

วิชาเอก
พืชไร
สรีรวิทยาพืชสวน

หัวหนาวิจัย

ชื่อสถาบัน
การศึกษา
ม. แมโจ
ม.เชียงใหม

ประเทศ
ไทย
ไทย

3.4 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นางครองใจ โสมรักษ
ตําแหนงปจจุบนั อาจารย
หนวยงานทีต่ ดิ ตอไดสาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 083-3385124
ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ระดับปริญญา
การศึกษา
2541
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช)
2548
วท.ม. (เทคโนโลยี
ชีวภาพ)

4. ความสอดคลองกับแผนงาน:

สาขาวิชา

วิชาเอก

เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช
เทคโนโลยีชวี ภาพ

ชื่อสถาบัน
การศึกษา
ม. เทคโนโลยี
สุรนารี
ม. เทคโนโลยี
สุรนารี

ประเทศ
ไทย
ไทย

þ การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ:โปรดใสเครือ่ งหมาย üใน¨ ทีต่ อ งการและกรอกขอมูลใหครบถวน
5.1 เปนโครงการตอเนือ่ ง(เริม่ ดําเนินการป2555)
þ ป 2556 ดําเนินการผลิตขาวอินทรียเ พือ่ ใหไดรบั รองผลิตภัณฑอนิ ทรีย
¨5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที่
¨1) เปนความตองการของกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
SMEsจังหวัด องคกรสวนทองถิน่ โดยไดแนบแบบหลักฐาน
¨ แบบสํารวจความตองการ พรอมรายชือ่ ทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพททต่ี ดิ ตอได
¨หนังสือขอรับการถายทอดเทคโนโลยี ที่มีรายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผู
ตองการรับเทคโนโลยี
þ2) เปนผลงานวิจยั และพัฒนาทีต่ อ งการถายทอด (โปรดระบุแหลงทุนพรอมหลักฐาน
การไดรับทุน)สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ2552
6.หลักการและเหตุผล
จากยุ ท ธศาสตร ข องจั ง หวั ด สกลนครในการพั ฒ นาสิ น ค า เกษตรอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นแผน
ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครที่จะสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย
โดยการใชปุยอินทรียและพืชสมุนไพร เพื่อลดการใชสารเคมีที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง และเพื่อพัฒนาขาวไทยจากครัวไทยไปสูครัวโลก ผลผลิตขาวหอมมะลิ

105 ทีผ่ ลิตไดในจังหวัดสกลนคร ไดแปรรูปเปนขาวสารและการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเปนขาวหอมทอง
สกลทวาป ซึ่ ง ข า วกล อ งที่ ผ ลิ ต จากข า วหอมมะลิ 105 จั ด เป น ข า วที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง
ประกอบดวยวิตามินและแรธาตุตา ง ๆ ทีจ่ าํ เปนตอรางกายมนุษย สําหรับการผลิตขาวกลองจากขาวหอม
มะลิ 105 ในเขตจังหวัดสกลนครนัน้ ไดมกี ลุม แมบา นเกษตรกรทําการแปรรูปเปนขาวกลองขาวหอมทอง
สกลทวาป (ขาวฮาง) กลุมแมบานที่มีการผลิตขาวกลองที่มีชื่อเสียงนั้นคือ กลุมผูผลิตขาวหอมทองบานนา
บอ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมีชื่อผลิตภัณฑขาวกลอง “ขาวหอมทองสกลทวาป” ในการ
ผลิตขาวนัน้ ยังมีวิธีการผลิตที่มีการใชสารเคมี เชน การใสปุยเคมี การใชสารปองกันกําจัดวัชพืช สง ผลทํา
ให ผ ลผลิ ตที่ ไดมี ส ารเคมี ตกค างในผลผลิต จากกระแสความตอ งการผูบ ริ โภคตอ งการอาหารอิ นทรี ย
ประกอบกับขาวเปลือกทีน่ าํ มาแปรรูปเปนขาวกลอง พบวาในขัน้ ตอนในการสีขา วหลังการนึง่ นัน้ ทางกลุม
ผูผ ลิตขาวหอมทองจะประสบปญหาในการคัดเมล็ดมาก เนือ่ งจากเปลือกขาวจะติดอยูในเมล็ดขาวกลอง
คอนขางมาก จึงทําใหตอ งมีการคัดเมล็ดสงผลใหตอ งใชแรงงานในการคัดเมล็ดหลายครั้งซึ่งเปนการเพิ่ม
ตนทุนในกระบวนการทําขาวกลอง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการเก็บเกี่ยวขาวมีความสุกแกแตกตางกัน แนว
ทางการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ 105 โดยผลิตระบบเกษตรอินทรียโดยการใชปุยหมัก หรือ ปุยคอก หรือ
น้ําหมักชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช แนวทางการเพิ่มคุณภาพขาว
กลองจึงมีสวนเกี่ยวของกับการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกในระยะที่เหมาะสม และความชื้นในเมล็ดในระดับที่
เหมาะสมเพื่อทําใหกระบวนการแปรรูปขาวกลองที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เมื่อนํามาหุง หรือ ตม
จะไดเมล็ดขาวทีน่ มุ รสชาติอรอย ตรงตามความตองการของผูบ ริโภค
การอบรมการผลิตขาวอินทรียแกสมาชิกกลุมผูผลิตขาวหอมทองบานนาบอและกลุมวิสาหกิ จ
ชุมชนโดยการถายทอดเทคโนโลยีการเตรียมดินโดยการไถกลบตอซัง พรอมการหวานเมล็ดพืชตระกูลถัว่
เปนปุย พืชสด เชน โสน ถัว่ พรา การใชปยุ อินทรียห มักเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และเทคโนโลยีก าร
เก็บเกี่ยวขาวในระยะที่เ หมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานขาวหอมทองไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑ
มาตรฐานเกษตรอินทรียข องจังหวัดสกลนคร
7. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการใหกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในวิธีการผลิตขาว
อินทรีย
2. เพือ่ ใหเกษตรกรปรับเปลีย่ นแนวความคิด และวิธกี ารในการผลิตขาวอินทรียเ พิม่ มากขึน้
3. เพือ่ ใหเกษตรกรสามารถผลิตขาวอินทรียไ ดตามขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ยางถูกวิธี
4. เพื่อการพัฒนาเกษตรกรใหเปนวิทยากรในการผลิตขาวอินทรียใหแกหมูบาน และชุมชนอื่น
8. กลุมเปาหมาย
1. สมาชิกกลุม แมบา นเกษตรกรและเกษตรกรบานนาบอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร จํานวน 30 คน
2. สมาชิกเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาบอ ตําบลปลาโหลอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร จํานวน 30 คน
9. พื้นที่ดําเนินการ
ทีท่ าํ การกลุม แมบา นเกษตรกรบานนาบอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ
และ ศาลาประชาคมบานนาบอตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

10.ระยะเวลาดําเนินการ:เปนเวลา 12 เดือน เริม่ ตน1 ตุลาคม 2554สิ้นสุด 30 กันยายน 2555
11. การดําเนินการ

11.1 ขัน้ เตรียมการกิจกรรมและวิธดี าํ เนินการ ประกอบดวย
1) จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการของกลุม
2)ประชุมเพือ่ วางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานทีใ่ นการจัดฝกอบรม
4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมินการอบรม
11.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการอบรมการผลิตขาวอินทรีย
หัวขอการบรรยาย
วิทยากร
หลักการ และขัน้ ตอนการ
ผศ.สุรชาติ เทียนกล่าํ
ปฏิบตั ใิ นการผลิตขาวอินทรีย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวขอการบรรยาย
การบรรยายการไถกลบ
ตอซัง และการปลูกพืชบํารุง
ดิน

วิทยากร
ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การบรรยาย และสาธิตการ
ทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ
ชนิดตางๆ
การติดตามการทําปุย หมัก
และน้าํ หมักชีวภาพ
การติดตามผลการดําเนินงาน
ของชุมชน

วิทยากรจากเกษตรกรตนแบบ
และคณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนชัว่ โมง วัสดุ-อุปกรณ
4
เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เครือ่ งฉาย
ภาพเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร
จํานวนชัว่ โมง วัสดุ-อุปกรณ
4
เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เครือ่ งฉาย
ภาพเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร
8
ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
กากน้าํ ตาลอีเอ็มEM
แกลบดิบ ปุยคอกรํา
10 วัน
แบบประเมินและแบบสังเกต
6วัน

แบบประเมินและแบบสังเกต

11.3 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับขอ11.1
กิจกรรม
แผนงาน
1.จัดประชุมสมาชิกและ
คณะกรรมการกลุม
คณะวิทยากรประชุมวางแผนใน
การจัดอบรม
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม และเอกสาร
ประกอบการอบรม
3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การไถกลบตอซัง และการปลูกพืช
บํารุงดิน
4.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาธิตการทําปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพชนิดตาง ๆ
5. ติดตามสรุป ประเมินผลและ

2554
2555
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาที่ 3
ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย
.
.
.

ไตรมาสที4่
กค. สค. กย
.

รวมเงิน
(บาท)

18,000

10,000
55,000
60,000
20,000

รายงานผลการดําเนินการทัง้
โครงการ
แผนเงิน

-

-

50 %

50 %

163,000

การติดตามผลหลังจากการฝกอบรม ดําเนินการหลังสิน้ สุดการฝกอบรมทุกๆ 1 เดือน โดยตอบ
ตามแบบติดตามผล ตามรูปแบบของคลินกิ เทคโนโลยีของสวนกลาง(สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร) และประเมินผลครั้งสุดทายกอนสิ้นสุด
12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
1. จํานวนผูร บั การถายทอดเทคโนโลยี(คน)
2. ผูรับการถายทอดมีความพึงพอใจ
(รอยละ)
3. ผูร บั การถายทอดมีการนําไปใชประโยชน
(รอยละ)
4. จํานวนสถานทีท่ น่ี าํ ผลการวิจยั ไปใช
ประโยชน(รอยละ)

คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
60
แบบใบสมัคร
80
แบบประเมิน
60
2 แหง

แบบติดตาม
แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

13. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั (ผลกระทบ: ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)
þ ทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีการผลิตขาวอินทรียท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรสามารถ
เปนตนแบบในการผลิตขาวอินทรีย และยังเปนวิทยากรในหมูบานหรือชุมชนได มีขาวอินทรียท่ีเปน
วัตถุดบิ ทีด่ ใี นการนําไปบริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการแปรรูปเปนขาวฮาง
(ขาวหอมสกลทวาป) ทําใหสามารถลดรายจายเพิ่มรายได เปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรให
เกิดประโยชนมากทีส่ ดุ ในการเพิม่ ผลผลิตขาวเปนการรักษาสิง่ แวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรผลผลิต
ขาวหอมสกลทวาปไดรบั รองเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 163,000บาท(หนึง่ แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)โดยมี
รายการดังตอไปนี้
หมวดรายจาย
รายการ
งบประมาณ
รายละเอียด
1. คาตอบแทน

คาตอบแทนวิทยากร
ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคา
ติดตอประสานงาน

18,000
25,000

2. คาใชสอย

จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน

10,500

คาจางเหมาอาหารและอาหารวาง
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและ
แบบประเมิน
คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม

18,000
10,000
10,000

คาจัดทําปาย

1,500

600บาท/ชัว่ โมง จํานวน 30 ชัว่ โมง
ผูป ฏิบัตงิ านออกสํารวจและ
ประสานงานกลุมเกษตรกร 2 กลุม
คายานพาหนะ
คาจางเหมาติดตามผลผูเ ขารับการ
ฝกอบรม การเก็บรวบรวมขอมูล
และประเมินผลหลังการฝกอบรม
คาอาหารกลางวัน
คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรมและแบบประเมิน
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานผล
การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน

2 ผืน

หมวดรายจาย
3. คาวัสดุ

รายการ
ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
ปุยคอกแกลบดิบ
ผักสด 5ชนิด
ผลไม 5 ชนิด
กากน้าํ ตาล
เชื้อ EM
ผาพลาสติก
เมล็ดพันธุพืชบํารุงดิน

งบประมาณ

รายละเอียด

70,000

วัสดุอุปกรณทําปุยหมัก และปุยหมัก
ชีวภาพ ตามจํานวนผูเ ขารับการ
อบรม 60 คนและในการสาธิต

15. การติดตาม ประเมิณผลและรายงานผล:
รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่
3 กรกฏาคม2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิณ แบบ
ติดตาม ตามทีส่ ํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร กําหนดและสงรายงานฉบับสมบูรณภายในวันที่ 30 หลัง
สิน้ ปงบประมาณ ทัง้ นี้ หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะดําเนินการมีหนังสือ
แจงสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ใหทราบผลภายใน 30 วันกอนสิ้นปง บประมาณ พ.ศ. 2555 พรอม
กันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบัน
16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ:
ทุกครั้งที่ที่มกี ารจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวา ไดรบั การ
สนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงาน
คลินกิ เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
17. ความรับผิดชอบของผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ:
ผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ ทีม่ รี ายงามขางตน ไดอา นขอความขางตนแลวมีความเขาใจ
และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในขอเสนอโครงการ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีป่ รากฏอยูใ นคูม อื ดําเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทา ย
โครงการนี้แลว

ลงชื่อ …………………………..….………ผูรับผิดชอบหลัก
(ผูช ว ยศาสตราจารยองั คณา เทียนกล่าํ )
ตําแหนงในสถาบันการศึกษา ประธานสาขาพืชศาสตร

