1. สถาบันการศึกษาทีเ่ ปนคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย: คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ชือ่ โครงการ: การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการถายทอดการผลิตปศุสตั วอนิ ทรียต ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูร บั ผิดชอบหลัก และหรือผูร ว มรับผิดชอบ:
3.1 ผูร บั ผิดชอบหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายสัตวแพทยจกั รพรรดิ์ ประชาชิต
ตําแหนง : อาจารย
สถานทีต่ ดิ ตอ : สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู 11 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท : โทร 0-4274-3682 โทรสาร 0-4274 3682 มือถือ 08-87313976
e-mail: jakkapat.noi@gmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
ปทจ่ี บการศึกษา
2542

ชื่อสถาบัน
ประเทศ
การศึกษา
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) สัตวแพทย ม.ขอนแกน ไทย
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ประสบการณการทํางาน
สัตวแพทยบริษัทเอกชนธุรกิจผลิตสัตวปก ครบวงจร พ.ศ. 2542-2553
อาจารยประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.
2553-ปจจุบัน
ประสบการณทเ่ี กีย่ วของงานวิจยั
ชือ่ เรือ่ ง การใชนาํ้ หมักชีวภาพจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไกเนือ้ เชิงเกษตร
อินทรียใ นเขตจังหวัดสกลนคร งบประมาณป 2555 อยูใ นขัน้ การดําเนินงาน
3.2 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล :
นายสัตวแพทยธราดล จิตจักร
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
หนวยงานที่ตดิ ตอได สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท 0-4274-3682 โทรสาร 0-4274-3682 มือถือ 08-19656579
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประสบการณทเ่ี กีย่ วของกับงานวิจยั
ชือ่ เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนโพนยางคํา
3.3 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นางสาวฐิตนิ นั ท บัวบาน

ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่ตดิ ตอได
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท 0-4274-3682 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 08 -3284-2212
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.4 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นายสัตวแพทยวิเชฏฐ ยาทองไชย
ตําแหนงปจจุบัน นายสัตวแพทยชาํ นาญการ
หนวยงานที่ตดิ ตอได กลุม มาตรฐานและคุณภาพปศุสตั ว สํานักงานปศุสตั วจงั หวัดสกลนคร
โทรศัพท 0-4271-1756 โทรสาร 0-4271-1756 มือถือ 08-9617-9575
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. ความสอดคลองกับแผนงาน:

þ

การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครือ่ งหมาย P ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ
o 5.1 เปนโครงการตอเนือ่ งหรือโครงการทีเ่ คยดําเนินการมาแลว (ปทด่ี าํ เนินการ
)
F แนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จทีผ่ า นมาประกอบดวย
þ 5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่ ..
þ 1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วิสาหกิจ
ชุมชน หรือ SMEs โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสํารวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
þ 2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือ
ทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))
o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการบูรณาการทางดาน วทน. กับจังหวัด/
กลุมจังหวัด ป 2554
o 5.3 เปนผลงานวิจยั และพัฒนาทีต่ อ งการและมีพรอมในการถายทอดฯ
(โปรดระบุแหลงทุนพรอมหลักฐานการ ไดรบั ทุนฯ)
6. หลักการและเหตุผล
การเลีย้ งปศุสตั วโดยทัว่ ไปมีการใชปฏิชวี นะสาร (antibiotic growth promoter) ผสมในอาหารสัตวระดับต่ําเพื่อ
เรงการเจริญเติบโตและควบคุมโรค รวมทัง้ การใชสารสังเคราะหเสริมในอาหาร (feed additives) ซึ่งเปนที่ยอมรับและ
ใชกนั อยางแพรหลาย เพื่อประสิทธิภาพการใหผลผลิตสูงสุด แตพบวา ทําใหเกิดผลเสียตามมาหลายประการ มี ยา
สารเคมีตกคางในเนือ้ สัตวทาํ ใหผบู ริโภคดือ้ ยาและกอเกิดโรคมะเร็งได การใหความสําคัญดูแลและใสใจสุขภาพของ
ผูบริโภคในยุคปจจุบัน มีสวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอสถานการณความปลอดภัยทางดานอาหาร
การผลิตปศุสัตวในระบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย เปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหเกิดความมั่นใจตอผูบริโภค
เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ดานสุขอนามัย และสิง่ แวดลอม

จังหวัดสกลนครมีการสงเสริมการเลีย้ งปศุสตั วมาตลอด โดยในปจจุบนั ปศุสัตวท่ีกําลังไดรับความสนใจมาก คือ ไก
ดําภูพาน หมูดาํ และโคดํา(โคทาจิมะ) ของศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และทางจังหวัดยัง
ไดจดั ทํายุทธศาสตร 3 ดําแกจนเพือ่ คนสกลนคร ซึ่งถาหากในกระบวนการผลิตปศุสัตวเหลานี้เปนเกษตรอินทรียดวย
แลวจะเปนการสรางมูลคาเพิม่ ขึน้ ไปอีก ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาไปสูม าตรฐานการผลิตปศุสตั วอนิ ทรียท ม่ี ผี ลตอความปลอดภัย
ในการบริโภค เปนการเพิม่ มูลคาสินคาเกษตรเนือ่ งจากแนวโนมผูบ ริโภคทัว่ โลกนิยมบริโภคอาหารทีผ่ ลิตในระบบปลอด
จากการใชสารเคมีเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑอนิ ทรีย และสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากการใชสารเคมีนอ ยลง เปน
การสรางอาชีพอยางยั่งยืนและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ถือเปนการมีวิถีชีวิตที่นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช เพราะสามารถพึง่ พาตนเองไดในยุคโลกาภิวฒ
ั น จึงมีโครงการที่จะถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตวอินทรียใหกับสมาชิกศูนยเรียนรูปศุสัตวอินทรียวิถีพื้นบาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอ
โพนนาแกว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนกลุมแรกที่มีการนํารองจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนครในการผลิตปศุสัตว
อินทรีย และสมาชิกเครือขายศูนยเรียนรูข องศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบล
หวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทีม่ กี ารเลีย้ งไกดาํ ภูพาน
ที่ผานมากลุม เกษตรกรทีผ่ ลิตปศุสัตวอินทรียมีปญหาในดานคุณภาพมาตรฐานสินคา การออกหนังสือรับรองจาก
หนวยงานทีเ่ ปนทีย่ อมรับ กระบวนการผลิตทีย่ งั ไมไดมาตรฐานปศุสัตวอนิ ทรีย และยังมีปญหาในเรื่องตนทุนคาอาหาร
ตลอดจนปญหาดานสุขภาพของสัตว
การอบรมการผลิตปศุสัตวอินทรียแกสมาชิกกลุมผูผลิตปศุสัตวอินทรียวิถีพื้นบาน โดยความรวมมือของสํานักงาน
ปศุสตั วจงั หวัดสกลนคร และศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพที่ใชในการผลิตสัตวเพื่อทดแทนการใชยาและสารเคมี การทําคอกหมูหลุม คอกโคหลุม การ
ประกอบสูตรอาหารสัตวไวใชเอง พรอมการดูแลจัดการฟารมใหปลอดโรค และเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวอินทรียท่ี
เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาปศุสัตวของชุมชนไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
จังหวัดสกลนคร
7. วัตถุประสงค
1. เพือ่ จัดการถายทอดความรูเ ชิงปฏิบตั กิ ารใหกลุม เกษตรกรมีความรูค วามเขาใจในวิธกี ารผลิตปศุสตั วอนิ ทรีย
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ใหเกษตรกรปรับเปลีย่ นแนวความคิดและวิธกี ารในการเลีย้ งสัตวแบบเดิมและหันมาผลิตปศุสตั วอนิ ทรีย
เพิ่มมากขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั สินคาปศุสตั ว ชวยใหชมุ ชนมีรายไดอยางยัง่ ยืน
3. เพือ่ ใหเกษตรกรสามารถผลิตปศุสตั วอนิ ทรียไ ดตามขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ยางถูกวิธี
4. เพือ่ การพัฒนาเกษตรกรใหเปนวิทยากรในการถายทอดการผลิตปศุสตั วอนิ ทรียใ หแกหมูบ า น และชุมชนอืน่
8. กลุมเปาหมาย
1. สมาชิกศูนยเรียนรูป ศุสตั วอนิ ทรียว ถิ พี น้ื บาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน
2. สมาชิกเครือขายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน
9. พื้นที่ดําเนินการ
ทีท่ าํ การศูนยเรียนรูป ศุสตั วอนิ ทรียว ถิ พี น้ื บาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร และศาลาเรียนรูข องศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบลหวย
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

10. ระยะเวลาดําเนินการ: เปนเวลา 12 เดือน เริม่ ตน 1 ตุลาคม 2554
สิ้นสุด 30 กันยายน 2555
11. การดําเนินการ
11.1 ขัน้ เตรียมการกิจกรรมและวิธดี าํ เนินการ ประกอบดวย
1) จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการดําเนินการของกลุม
2) ประชุมเพือ่ วางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานทีใ่ นการจัดฝกอบรม
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมินการอบรม
11.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการอบรมการผลิตปศุสตั วอนิ ทรีย
หัวขอการบรรยาย

วิทยากร

วิทยากรจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว
และคณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
การบรรยายและสาธิตการประกอบสูตร นายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาหารสัตวใชเอง การทําคอกหมูหลุม
คอกโคหลุม
หลักการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ผลิตปศุสัตวอินทรียตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

การบรรยาย และสาธิตการทําน้าํ หมัก
ชีวภาพชนิดตาง ๆที่ใชในการผลิตสุกร
โค และสัตวปก
การติดตามการทําน้าํ หมักชีวภาพและ
การใชในการผลิตปศุสัตวอินทรีย
การติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน

วิทยากรจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว
และคณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวน
ชัว่ โมง
15

10

วัสดุ-อุปกรณ
เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เครื่องฉายเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร

10 วัน

เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียงเครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว ปายโปสเตอร
เครือ่ งผสมอาหาร แกลบ
กากน้าํ ตาล EM
ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
กากน้าํ ตาล EM พืชผัก ผลไม พืช
สมุนไพร และวัสดุอื่นๆที่ใชในการ
ผลิตน้าํ หมักชีวภาพ
แบบประเมินและแบบสังเกต

8 วัน

แบบประเมินและแบบสังเกต

10

11.3 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับขอ 11.1
กิจกรรม

2554
ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ.

มีค.

2555
ไตรมาที่ 3
เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที4่
กค. สค.

รวมเงิน
(บาท)
กย.

แผนงาน
1.จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการกลุม

15,000

2.คณะวิทยากรประชุมวางแผนในการจัดอบรม

10,000

3. จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณในการฝกอบรม
และเอกสารประกอบการอบรม
4. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักการ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการ
ผลิตปศุสัตวอินทรียต ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายและ
สาธิตการประกอบสูตรอาหารสัตวใชเอง
การทําคอกหมูหลุม คอกโคหลุม
5.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาธิตการทําน้าํ หมักชีวภาพชนิดตาง ๆ
6. ติดตามการทํางาน การทําน้าํ หมัก
ชีวภาพชนิดตาง ๆ การทําคอกหมูหลุม
และคอกเลีย้ งสัตวปก คอกโคหลุม สรุป
และประเมิน
7. รายงานผลการดําเนินการทัง้ โครงการ
แผนเงิน

22,000
75,000

60,000
10,000

60 %

40 %

10,000
202,000

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
1. จํานวนผูร ับการถายทอดเทคโนโลยี(คน)
2. ผูรับการถายทอดมีความพึงพอใจรอยละ)
3. ผูรับการถายทอดมีการนําไปใชประโยชน (รอยละ)
4. จํานวนสถานทีท่ น่ี าํ ผลการวิจยั ไปใชประโยชน(รอยละ)

คาเปาหมาย (หนวยนับ)
60
80
60
2 แหง

ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมิน
แบบติดตาม
แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน

13. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั (ผลกระทบ: ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ ใหบริการ)

þ ทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีการผลิตปศุสตั วอนิ ทรียท ม่ี คี ณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ เกษตรกรสามารถเปนตนแบบ
ในการผลิตปศุสัตวอินทรีย และยังสามารถเปนวิทยากรในหมูบานหรือชุมชนได มีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากปศุสัตว
อินทรียทเ่ี ปนวัตถุดบิ ทีด่ ใี นการนําไปบริโภค มีความปลอดภัยจากสารพิษ ยาปฏิชวี นะตางๆ ทําใหสามารถลดรายจาย
เพิม่ รายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการนําเอาวัสดุเ หลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนมากที่สุดในการ
เพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปศุสัตว เปนการสรา งมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคาเกษตร เปนการรักษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
เกษตรกร ผลผลิตของชุมชนไดรบั การรับรองเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถวน) โดยมีรายการดังตอไปนี้
หมวดรายจาย
รายการ
1.คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร
ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคาติดตอ
ประสานงาน
2. คาใชสอย

3. คาวัสดุ

รวม

จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและแบบ
ประเมิน
คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม
คาจัดทําปาย
คาใชจายในการจัดประชุมและฝกอบรม
คาวัตถุดบิ ทีใชผลิตน้าํ หมักชีวภาพ ( พืช
ผลไม สมุนไพร กากน้าํ ตาล เชือ้ EM )
คาวัสดุอปุ กรณในการเตรียมน้ําหมัก
ชีวภาพ ( ไดแก ถังพลาสติกขนาด 50
ลิตร ไมกวน สายยาง มีด เขียง )
คาแกลบดิบ
คาผาพลาสติก
คาอุปกรณเครือ่ งมือในการผสมอาหารสัตว
คาจัดทําสื่อการสอนประกอบการฝกอบรม
คาจัดทําคอกปศุสัตว
คาพันธุสัตว

งบประมาณ
รายละเอียด
21,000 600บาท/ชัว่ โมง จํานวน 35 ชัว่ โมง
15,000 ผูปฏิบัติงานออกสํารวจและประสานงานกลุมเกษตรกร
2 กลุม
คายานพาหนะ
10,000 คาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการฝกอบรม การเก็บ
รวบรวมขอมูล และประเมินผลหลังการฝกอบรม
25,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรมและแบบ
ประเมิน
5,000
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
2,000
ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน 5 ผืน
30,000 คาอาหาร คาอาหารวาง คาเบี้ยประชุม
94,000 วัสดุอปุ กรณทําน้าํ หมักชีวภาพ และการทําคอกปศุสตั ว
อินทรีย เชน คอกหมูหลุม คอกโคหลุม ตามจํานวนผูเขา
รับการอบรม 60 คนและในการสาธิต

202,000

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินกิ เทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor
Online : CMO) ที่เวบไซต www.clinictech.most.go.th พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯกําหนดและสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้ หาก
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะดําเนินการมีหนังสือแจงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ใหทราบภายใน 30 วันกอนสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอมกับเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบันฯ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
“ทุ กครั้งที่มี การจั ดกิจกรรมและมีการเผยแพรป ระชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีใน
งานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ”
17. ความรับผิดชอบของผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ
“ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ และยินดีท่ีจ ะ
ปฏิบัติตามเงื่อ นไขในขอเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิก เทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงไดลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทา ยขอเสนอโครงการนีแ้ ลว”

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูรบั ผิดชอบหลัก
(นายสัตวแพทยจกั รพรรดิ์ ประชาชิต)
ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

