1.สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย:คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. ชือ่ โครงการ:การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการผลิตเนื้อครามอินทรีย
3. ผูร บั ผิดชอบหลัก และหรือผูร ว มรับผิดชอบ:
3.1 ผูร บั ผิดชอบหลัก
ชื่อ-นามสกุล:นางอังคณา เทียนกล่ํา
ตําแหนง : ผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8
หนวยงานทีต่ ดิ ตอ : สาขาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู 11 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร47000
หมายเลขโทรศัพท : คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร 0-4274-3682
โทรสาร 0-4274 3682มือถือ 08-58517033
e-mail :unakun_te@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ชื่อสถาบัน
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
วิชาเอก
ประเทศ
การศึกษา
การศึกษา
2519 วท.บ.(เกษตรศาสตร) เกษตร
พืชสวน
ม.เกษตรศาสตร ไทย
2525
วท.ม.
เกษตร สงเสริมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ไทย
(เกษตรศาสตร)
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. 2547-2549

ประสบการณทเ่ี กีย่ วของงานวิจยั
ชือ่ เรือ่ ง

ปท่ี

สถานภาพในการทําวิจยั

2535
1. การศึกษาผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมน้าํ อูน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2542
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2544
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยเนนกระบวนการมีสว นรวมของ
2545
ประชาชนดวยการผลิตและแปรรูปเห็ดนางรม-นางฟาจากวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร กรณีศึกษาบานประชาสุขสันต ต.ขมิ้น อ.
เมือง จ.สกลนคร
5. การศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของประชาชนรอบหนองหาร
2546
จังหวัดสกลนคร
6. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบยัง่ ยืนในจังหวัด
2548
สกลนคร
7. การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตครามแบบยัง่ ยืนบานนาดี
2549
ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2549
8. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพิม่ ผลผลิตใบ
ปริมาณสีคราม และครามผงของครามงอ (Indigoferatintoria
2550
L.)
2551
9. การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดสกลนคร
2552
10. การคัดเลือกพันธุค รามและพืชอืน่ ทีใ่ หสคี ราม
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
ตําแหนงปจจุบนั ผูช ว ยศาสตราจารยระดับ 8
หนวยงานทีต่ ดิ ตอไดสาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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
สงเสริม
ม.เกษตรศาสตร ไทย
(เกษตรศาสตร)
การเกษตร
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

ชือ่ เรือ่ ง

ปท่ี

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

13. การศึกษาภูมปิ ญ
 ญาเกษตรกรรมในเขตวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ
2552
วิจัยรวม
จังหวัดสกลนคร
14. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียก ลุม แมบา นเกษตรกรบานนา 2552 หัวหนาวิจัย
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
ประวัตกิ ารศึกษา
ปที่จบ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
การศึกษา
2550
วท.บ. (พืชศาสตร) พืชศาสตร
2553 วท.ม.(เกษตรศาสตร) พืชสวน

วิชาเอก
พืชไร
สรีรวิทยาพืชสวน

ชื่อสถาบัน
การศึกษา
ม. แมโจ
ม.เชียงใหม

ประเทศ
ไทย
ไทย

3.4 ผูร ว มรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล: นางครองใจ โสมรักษ
ตําแหนงปจจุบนั อาจารย
หนวยงานที่ตดิ ตอได สาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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¨ ที่ตองการและกรอกขอมูลใหครบถวน
¨5.1 เปนโครงการตอเนื่อง
þ 5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที่
¨1) เปนความตองการของกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชน SMEsจังหวัด องคกรสวนทองถิน่ โดยไดแนบแบบหลักฐาน
¨ แบบสํารวจความตองการ พรอมรายชือ่ ทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพททต่ี ดิ ตอได
¨ หนังสือขอรับการถายทอดเทคโนโลยี ที่มีรายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของ
ผูตองการรับเทคโนโลยี
þ2) เปนผลงานวิจยั และพัฒนาทีต่ อ งการถายทอด (โปรดระบุแหลงทุนพรอม
หลักฐานการไดรบั ทุน) สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ2551
6.หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตรของจังหวัดสกลนครในการพัฒนาหัตกรรมทองถิ่น โดยเฉพาะหัตถกรรมผา
ทอยอมสีธรรมชาติเปนหนึง่ ทีอ่ ยูใ นแผนยุทธศาสตรจงั หวัดสกลนครที่จะสงเสริมใหแมบา นเกษตรกรมี
การผลิตผายอมสีธรรมชาติ เชน จากเปลือกไมและวัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะการยอมสีจากคราม ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการพัฒนาเปนสินคาหนึ่ง ผลิตภัณฑหนึ่ง ตําบล (OTOP) ที่เปนสินคาที่สามารถ
สรางรายไดแกแมบา นและสรางรายไดแกชมุ ชนและจังหวัดสกลนคร ในรูปแบบผลิตภัณฑผา คราม ที่
ไดรบั ความนิยมจากผูบ ริโภคทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ในกระบวนการผลิตเนือ้ ครามอินทรีย โดย
การใชปุยอินทรียและพืชสมุนไพร เพื่อลดการใชสารเคมีที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปนการ
อนุรกั ษสง่ิ แวดลอมอีกทางหนึง่ สําหรับการผลิตครามของกลุม แมบานทอผายอมครามในเขตอําเภอ
พรรณนานิคมและอําเภออากาศอํานวยมีกลุมแมบานที่ทอผายอมครามที่มีการผลิตโดยใชปุยเคมีเพื่อ
เพิ่มผลผลิตใบคราม สงผลทําใหผลผลิตที่ไดมีสารเคมีตกคาง จากกระแสความตองการผูบริโภค
ตองการเนือ้ ครามอินทรีย ประกอบในชุมชนทองถิน่ มีวสั ดุเหลือใชทางการเกษตรมีมาก แนวทางเพิม่
ผลผลิต ใบครามสดโดยผลิ ตระบบเกษตรอิน ทรีย โ ดยการใชปุ ยหมัก หรื อ ปุ ยคอก หรือ น้ํา หมั ก

ชีวภาพทดแทนการใชปยุ เคมี จึงเปนทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการผลิตใบครามสดเพือ่ ใหไดเนือ้ ครามที่
มีคุณภาพและจากผลการวิจัย(อังคณา,2549)พบวาการใชปยุ อินทรียสามารถเพิ่มผลผลิตใบครามสด
และคุณภาพสีครามไดอยางมีคณ
ุ ภาพจึงเปนแนวทางทีช่ ว ยลดตนทุนการผลิตจากการใชสารเคมีและ
การผลิตผายอมครามทีต่ รงตามความตองการของผูบ ริโภค
การอบรมการผลิตครามอินทรียใหกับกลุมแมบานทอผายอมครามบานวาใหญ บานถ้ําเตา
อําเภออากาศอํานวยและกลุมทอผายอมครามบานดอนกลอย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
โดยการผลิตปุย อินทรียจ ากวัสดุทางการเกษตรในทองถิน่ มาทําปุย หมัก เปนแนวทางเกษตรอินทรียใน
การเพิ่มผลผลิต เพื่อการนําผลิตเนื้อครามที่มีคุณภาพดีสีสวยมีลักษณะตรงตามความตองการของ
ตลาดจึงเปนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเนื้อครามและเปนพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ของ
จังหวัดสกลนคร และสอดคลองตามยุทธศาสตรของจังหวัดสกลนคร
7. วัตถุประสงค
1. เพือ่ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใหสมาชิกกลุม แมบา นทอผายอมครามบานวาใหญ บานถ้าํ
เตา อําเภออากาศอํานวย และบานดอนกลอย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครมี
ความรูค วามเขาใจในการผลิตครามแบบอินทรีย
2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําปุยอินทรียหมักเพื่อใชในการผลิตครามอินทรีย
3. เพื่อใหเกษตรกรเกิดความรูและตระหนักในการผลิตครามอินทรียท่ีเปนประโยชนและ
ปลอดภัยตอผูบริโภค
8. กลุมเปาหมาย
1. สมาชิกกลุม แมบา นทอผายอมครามบานวาใหญและ.สมาชิกกลุมแมบานทอผายอมคราม
บานถ้าํ เตา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน
2. สมาชิกสมาชิกกลุม แมบา นทอผายอมครามบานดอนกลอย ตําบลสวางอําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จํานวน 30คน
9. พื้นที่ดําเนินการ
ทีท่ าํ การกลุม ทอผายอมครามบานวาใหญ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และ ที่
ทําการกลุม ทอผายอมครามบานดอนกลอย ตําบลสวาง อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
10.ระยะเวลาดําเนินการ:เปนเวลา 12 เดือน เริม่ ตน1 ตุลาคม 2554สิน้ สุด 30 กันยายน 2555
11. การดําเนินการ
11.1 ขัน้ เตรียมการกิจกรรมและวิธดี าํ เนินการ ประกอบดวย
1) สํารวจความตองการเทคโนโลยีของชุมชนโดยการสํารวจและสอบถามกลุมทอผายอม
ครามทั้ง 3 กลุม เพือ่ รับทราบปญญาและความตองการ
2) จัดประชุมสมาชิก และคณะกรรมการกลุม ทอผายอมครามทั้ง 3กลุ ม เพื่ อ ของ
เทคโนโลยีที่สมาชิกตองการใหมีการอบรม
3) จัดหาเทคโนโลยีทส่ี ามารถแกปญ
 หาและชวยสนับสนุนการผลิตใบครามสดเพือ่ เปน
วัตถุดบิ ในการนํามาใชในการทําเนือ้ ครามทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้
4) ประชุมเพือ่ วางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานทีใ่ นการจัดฝกอบรม
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมินการอบรม
11.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการอบรมการผลิตขาวอินทรีย

หัวขอการบรรยาย
การผลิตครามอินทรีย

วิทยากร
ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนชัว่ โมง
4

การบรรยายการทํา
ปุย หมักชนิดตางๆ

ผศ.สุรชาติ เทียนกล่าํ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4

หัวขอการบรรยาย
การสาธิตการทําปุย
หมักชนิดตางๆ

วิทยากร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนชัว่ โมง
8

การติดตามการทําปุย
หมักในชุมชน
การติดตามผลการ
ดําเนินงานของชุมชน

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10 วัน
6 วัน

วัสดุ-อุปกรณ
เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง
เครือ่ งฉายภาพนิง่ และ
เคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร
เอกสารประกอบการ
อบรมเครื่องเสียง
เครือ่ งฉายภาพนิง่ และ
เคลื่อนไหว
วัสดุ-อุปกรณ
ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
กากน้าํ ตาล
อีเอ็ม (EM)
แกลบดิบ ปุยคอก
แบบประเมินและแบบ
สังเกต
แบบประเมินและแบบ
สังเกต

11.3 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับขอ11.1
กิจกรรม

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

แผนงาน
1.สํารวจความตองการเทคโนโลยี
ของชุมชน
2.จัดประชุมสมาชิกและ
คณะกรรมการกลุม
3. คณะวิทยากรประชุมวางแผนใน
การจัดอบรม
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม และเอกสาร
ประกอบการอบรม
5.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.ติดตาม สรุป ประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการทัง้
โครงการ
แผนเงิน

ไตรมาสที4่
กค. สค. กย
.

รวมเงิน
(บาท)

12,000
90,000
40,000
20,000
-

-

60 %

40 %

162,000

การติดตามผลหลังจากการฝกอบรม ดําเนินการหลังสิน้ สุดการฝกอบรมทุกๆ 1 เดือน โดย
ตอบตามแบบติดตามผล ตามรูปแบบของคลินกิ เทคโนโลยีของสวนกลาง(สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร) และประเมินผลครั้งสุดทายกอนสิ้นสุด
12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
1. จํานวนผูร บั การถายทอดเทคโนโลยี(คน)
90
แบบใบสมัคร
2. ผูรับการถายทอดมีความพึงพอใจ
80
แบบประเมิน
รอยละ)
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
3. ผูรับการถายทอดมีการนําไปใชประโยชน (รอยละ)
60
แบบติดตาม
4. จํานวนสถานทีท่ น่ี าํ ผลการวิจยั ไปใช
3แหง
แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน(รอยละ)
ประโยชน
13. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั (ผลกระทบ: ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ ใหบริการ)
þ ทางเศรษฐกิจ สมาชิกกลุมแมบานทอผายอมครามมีการปลูกครามอินทรียที่มีผ ลผลิต
ใบครามที่มีปริมาณมาก มีวัตถุดิบใบครามที่ดีในการนําไปผลิตเนื้อครามเพื่อใชในการกอหมอยอ ม
ครามที่มีความปลอดภัยจาก เปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชประโยชนในการเพิ่ม
ผลผลิตใบคราม เปนการรักษาสิง่ แวดลอมไดอกี ทางหนึง่ และยังเปนการสนับสนุนกระบวนการผลิต
ครามอินทรียที่ปลอดภัยตอผูบริโภค
14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 162,000บาท (หนึง่ แสนหกหมืน่ สองพันบาทถวน)
โดยมีรายการดังตอไปนี้
หมวดรายจาย

รายการ

งบประมาณ

รายละเอียด
600บาท/ชัว่ โมง จํานวน 30 ชัว่ โมง
ผูป ฏิบตั งิ านออกสํารวจและประสานงานกลุม
เกษตรกร 3กลุม
คายานพาหนะ
คาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการฝกอบรม
การเก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผลหลัง
การฝกอบรม
คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
และแบบประเมิน
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน 3ผืน
คาอาหารจํานวน 90 คน
วัสดุอุปกรณทําปุยหมักแหง และปุยหมักน้ํา
ตามจํานวนผูเขารับการอบรม 90 คนและใน
การสาธิต

1. คาตอบแทน

คาตอบแทนวิทยากร
ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคา
ติดตอประสานงาน

18,000
12,000

2. คาใชสอย

จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน

15,000

จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและ
แบบประเมิน
คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม
คาจัดทําปาย
คาจางเหมาอาหารกลางวันและอาหารวาง
ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
ปุยคอกแกลบดิบ
ผักสด 5ชนิด
ผลไม 5 ชนิด
กากน้าํ ตาล
เชื้อ EM
ผาพลาสติก
รวม

15,000

3. คาวัสดุ

15. การติดตาม ประเมิณผลและรายงานผล:

12,000
1,500
15,750
72,750

162,000

รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายใน
วันที่ 3 กรกฏาคม 2555 และครัง้ ที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการ
คลินกิ เทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิณ
แบบติดตาม ตามทีส่ าํ นักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร กําหนดและสงรายงานฉบับสมบูรณภายในวันที่
30 หลังสิน้ ปงบประมาณ ทัง้ นี้ หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะ
ดําเนินการมีหนังสือแจงสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ใหทราบผลภายใน 30 วันกอนสิน้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอมกันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบัน
16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ:
ทุกครั้งที่ที่มกี ารจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวา ไดรบั การ สนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผล
งานคลินกิ เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆทีเ่ กีย่ วของ
17. ความรับผิดชอบของผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ:
ผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ ทีม่ รี ายงามขางตน ไดอา นขอความขางตนแลวมีความ
เขาใจ และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในขอเสนอโครงการ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีป่ รากฏอยูใ นคูม อื
ดําเนินงานคลินกิ เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการ
ดําเนินงานไวทา ยโครงการนี้แลว

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

