
1.  สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย:คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
     สกลนคร
2. ช่ือโครงการ:การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการผลิตขาวอินทรีย

3.  ผูรับผิดชอบหลัก และหรือผูรวมรับผิดชอบ:
  3.1 ผูรับผิดชอบหลัก

ชื่อ-นามสกุล:นางอังคณา เทียนกล่ํา
ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
หนวยงานท่ีติดตอได : 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

ประวัติการศึกษา
ปท่ีจบ

การศึกษา
ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

2519 วท.บ.(เกษตรศาสตร) เกษตร พืชสวน ม.เกษตรศาสตร ไทย
2525 วท.ม.

(เกษตรศาสตร)
เกษตร สงเสริม

การเกษตร
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

ประสบการณท่ีเก่ียวของงานวิจัย

ช่ือเร่ือง ปท่ี
สถานภาพใน
การทําวิจัย

mailto:unakun_te:@hotmail.com


1.  การศึกษาผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมนํ้าอูน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

3.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน  จังหวัดสกลนคร

4.  การพัฒนาธุรกจิชมุชนโดยเนนกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนดวย
การผลติและแปรรปูเหด็นางรม-นางฟาจากวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร
กรณีศึกษาบานประชาสุขสันต   ต.ขมิน้   อ.เมอืง  จ.สกลนคร

5.  การศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของประชาชนรอบหนองหาร
จังหวัดสกลนคร

6.  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบย่ังยืนในจังหวัด
สกลนคร

7. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตครามแบบย่ังยืนบานนาดี
     ตําบลนาหวับอ  อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
8. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  การเพ่ิมผลผลิตใบ
     ปรมิาณสคีราม และครามผงของครามงอ (Indigoferatintoria

L.)
9.  การศึกษาสภาพการผลติและการตลาดยางพาราจงัหวัดสกลนคร
10. การคัดเลือกพันธุครามและพืชอ่ืนท่ีใหสีคราม
10. การศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรรมในเขตวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ

จังหวัดสกลนคร
12. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียกลุมแมบานเกษตรกรบาน

นาบอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
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3.2 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ-สกลุ: นายสุรชาติ เทียนกลํ่า
ตําแหนงปจจุบัน :ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8

หนวยงานท่ีติดตอได :สาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        โทรศพัท 0-4274-3682, 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 083-3385124
ประวัติการศึกษา

ปท่ีจบ
การศึกษา

ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก
ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

2520 B.Sc.
(Horticulture)

เกษตร พืชสวน University of
Hawai

USA

2528 วท.ม.
(เกษตรศาสตร)

เกษตร สงเสริมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ไทย

ประสบการณท่ีเก่ียวของงานวิจัย



ช่ือเร่ือง ปท่ี
สถานภาพใน
การทําวิจัย

1.  ผลของสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีมีตอผลผลิตของขาวโพดฝกออน 2535 วิจัยเด่ียว

2.  ทดสอบพันธุถ่ัวฝกยาว 2536 วิจัยเด่ียว

3.  ผลของระยะปลูกและวิธีการกําจัดวัชพืชที่มีตอถั่วฝกยาวไรคาง
(พันธุ มข.25)

2537 วิจัยเด่ียว

4.  การเพาะเลี้ยงเนือ้เยือ่ Agapanthus africanus. Hoffmansโดยใช
สวนของ Leaf base (Kyoto)

2538 วิจัยเด่ียว

5.  การปลูกพืช SpinciaoleraceaL.cv.OraiLactuca
sativaL.cv.chuyoshingikuในสารละลาย ( Hydroponic) โดยใชปุย
Hyponex ( Kyoto)

2538 วิจัยเด่ียว

6.  อิทธิพลของวันไถพรวนตอการงอกของวชัพืช 2539 วิจัยเด่ียว

7.  ผลทางอัตราและชวงเวลาการใชสารกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางตอ
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช และความเปนพิษในขาวโพดฝกออน

2542 วิจัยเด่ียว

8.  ประสิทธิภาพของปุยน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพที่เหมาะสมสําหรับ
การผลติผกั

2548 วิจัยรวม

9.  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบย่ังยืนในจังหวัดสกลนคร 2549 วิจัยรวม
10. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตครามแบบย่ังยืนบานนาดี
     ตําบลนาหวับอ  อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

2549 วิจัยรวม

11.  การศึกษาสภาพการผลติและการตลาดยางพาราจังหวัดสกลนคร 2550 หัวหนาวิจัย

12 การคัดเลือกพันธุครามและพืชอ่ืนท่ีใหสีคราม 2551 วิจัยรวม

13.  การศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรรมในเขตวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร

2552 วิจัยรวม

14. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียกลุมแมบานเกษตรกรบานนา
บอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

2552 หัวหนาวิจัย

3.3 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ-สกลุ: นายณัฐพงษ วงษมา
ตําแหนงปจจุบันอาจารย

หนวยงานท่ีติดตอได :สาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        โทรศพัท 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
มือถือ 081-1118144

ประวัติการศึกษา
ปท่ีจบ

การศึกษา
ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

2550 วท.บ. (พืชศาสตร) พืชศาสตร พืชไร ม. แมโจ ไทย
2553 วท.ม.(เกษตรศาสตร) พืชสวน สรรีวิทยาพชืสวน ม.เชียงใหม ไทย



3.4 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ-สกลุ: นางครองใจ โสมรักษ
ตําแหนงปจจุบันอาจารย

หนวยงานท่ีติดตอไดสาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        โทรศพัท 0-4271-1375 ตอ 200 โทรสาร 0-4274-3682
                      มือถือ 083-3385124

ประวัติการศึกษา
ปท่ีจบ

การศึกษา
ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

2541 วท.บ. (เทคโนโลยกีาร
ผลิตพืช)

เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช

ม. เทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2548 วท.ม. (เทคโนโลยี
ชีวภาพ)

เทคโนโลยีชีวภาพ ม. เทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

4. ความสอดคลองกับแผนงาน: การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ:โปรดใสเครือ่งหมายüใน¨ ท่ีตองการและกรอกขอมูลใหครบถวน
   5.1 เปนโครงการตอเน่ือง(เริม่ดําเนินการป2555)

 ป 2556 ดําเนินการผลิตขาวอินทรียเพ่ือใหไดรับรองผลิตภัณฑอินทรีย
¨5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที่
¨1) เปนความตองการของกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวิสาหกิจชุมชน

SMEsจังหวัด องคกรสวนทองถ่ิน โดยไดแนบแบบหลักฐาน
¨  แบบสาํรวจความตองการ พรอมรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได
¨หนังสือขอรบัการถายทอดเทคโนโลยี  ที่มีรายช่ือ ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของผู

ตองการรับเทคโนโลยี
þ2) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการถายทอด (โปรดระบุแหลงทุนพรอมหลักฐาน

การไดรับทุน)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ2552

6.หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตรของจังหวัดสกลนครในการพัฒนาสินคาเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่อยูในแผน

ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครที่จะสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย
โดยการใชปุยอินทรียและพืชสมุนไพร  เพื่อลดการใชสารเคมีที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง  และเพื่อพัฒนาขาวไทยจากครัวไทยไปสูครัวโลก  ผลผลิตขาวหอมมะลิ

þ

þ



105 ท่ีผลติไดในจังหวัดสกลนคร  ไดแปรรูปเปนขาวสารและการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเปนขาวหอมทอง
สกลทวาป  ซึ่งขาวกลองที่ผลิตจากขาวหอมมะลิ 105 จัดเปนขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
ประกอบดวยวิตามินและแรธาตุตาง ๆ ท่ีจําเปนตอรางกายมนุษย  สําหรับการผลิตขาวกลองจากขาวหอม
มะลิ 105 ในเขตจังหวัดสกลนครน้ัน ไดมีกลุมแมบานเกษตรกรทาํการแปรรูปเปนขาวกลองขาวหอมทอง
สกลทวาป (ขาวฮาง)  กลุมแมบานที่มีการผลิตขาวกลองที่มีชื่อเสียงนั้นคือ กลุมผูผลิตขาวหอมทองบานนา
บอ  ต.ปลาโหล  อ.วารชิภูมิ  จ.สกลนคร  โดยมีชื่อผลิตภัณฑขาวกลอง “ขาวหอมทองสกลทวาป” ในการ
ผลิตขาวนัน้ยังมีวิธีการผลิตที่มีการใชสารเคมี เชน การใสปุยเคมี การใชสารปองกันกําจัดวัชพืช สงผลทํา
ใหผลผลิตที่ไดมีสารเคมีตกคางในผลผลิต จากกระแสความตองการผูบริโภคตองการอาหารอินทรีย
ประกอบกับขาวเปลอืกท่ีนํามาแปรรูปเปนขาวกลอง  พบวาในข้ันตอนในการสีขาวหลงัการน่ึงน้ันทางกลุม
ผูผลิตขาวหอมทองจะประสบปญหาในการคัดเมลด็มาก  เน่ืองจากเปลือกขาวจะติดอยูในเมล็ดขาวกลอง
คอนขางมาก  จึงทาํใหตองมกีารคัดเมล็ดสงผลใหตองใชแรงงานในการคัดเมล็ดหลายครั้งซ่ึงเปนการเพ่ิม
ตนทุนในกระบวนการทําขาวกลอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการเก็บเก่ียวขาวมีความสุกแกแตกตางกัน แนว
ทางการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ 105 โดยผลิตระบบเกษตรอินทรียโดยการใชปุยหมัก หรือ ปุยคอก หรือ
น้ําหมักชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  แนวทางการเพิ่มคุณภาพขาว
กลองจึงมีสวนเกี่ยวของกับการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกในระยะที่เหมาะสม  และความชื้นในเมล็ดในระดับที่
เหมาะสมเพื่อทําใหกระบวนการแปรรูปขาวกลองที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เมื่อนํามาหุง หรือ ตม
จะไดเมล็ดขาวท่ีนุม  รสชาติอรอย  ตรงตามความตองการของผูบรโิภค

การอบรมการผลิตขาวอินทรียแกสมาชิกกลุมผูผลิตขาวหอมทองบานนาบอและกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนโดยการถายทอดเทคโนโลยีการเตรียมดินโดยการไถกลบตอซัง พรอมการหวานเมล็ดพืชตระกูลถ่ัว
เปนปุยพืชสด เชน โสน ถ่ัวพรา การใชปุยอินทรียหมักเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และเทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวขาวในระยะที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานขาวหอมทองไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑ
มาตรฐานเกษตรอินทรยีของจังหวัดสกลนคร

7. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการใหกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในวิธีการผลิตขาว

อินทรีย
2. เพ่ือใหเกษตรกรปรับเปลีย่นแนวความคิด และวิธีการในการผลติขาวอินทรียเพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลติขาวอินทรียไดตามข้ันตอนการปฏิบัติอยางถูกวิธี
4. เพื่อการพัฒนาเกษตรกรใหเปนวิทยากรในการผลิตขาวอินทรียใหแกหมูบาน และชุมชนอื่น

8. กลุมเปาหมาย
 1. สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและเกษตรกรบานนาบอ ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร จํานวน 30 คน
 2. สมาชิกเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาบอ ตําบลปลาโหลอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร จํานวน 30 คน

9. พื้นที่ดําเนินการ
ท่ีทําการกลุมแมบานเกษตรกรบานนาบอ ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

และ ศาลาประชาคมบานนาบอตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10.ระยะเวลาดาํเนินการ:เปนเวลา 12 เดือน เร่ิมตน1 ตุลาคม 2554สิ้นสุด 30 กันยายน 2555

11. การดําเนินการ



11.1 ข้ันเตรียมการกิจกรรมและวิธีดําเนินการ ประกอบดวย
  1) จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการของกลุม
  2)ประชุมเพ่ือวางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม
  4) จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมนิการอบรม

 11.2 ข้ันตอนการดําเนินการอบรมการผลิตขาวอินทรีย

หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวนช่ัวโมง วัสด-ุอุปกรณ
หลกัการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติในการผลติขาวอินทรีย

ผศ.สุรชาติ เทียนกลํ่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เคร่ืองฉาย
ภาพเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร

หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวนช่ัวโมง วัสด-ุอุปกรณ
การบรรยายการไถกลบ
ตอซัง และการปลูกพืชบํารุง
ดิน

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เคร่ืองฉาย
ภาพเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร

การบรรยาย และสาธิตการ
ทําปุยหมัก น้ําหมกัชีวภาพ
ชนิดตางๆ

วิทยากรจากเกษตรกรตนแบบ
และคณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

8 ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร
กากนํ้าตาลอเีอ็มEM
แกลบดบิ ปุยคอกรํา

การติดตามการทําปุยหมัก
และนํ้าหมักชีวภาพ

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10 วัน แบบประเมนิและแบบสงัเกต

การติดตามผลการดําเนินงาน
ของชุมชน

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

6วัน แบบประเมนิและแบบสงัเกต

11.3 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับขอ11.1

กจิกรรม

2554 2555 รวมเงิน
(บาท)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาที่ 3 ไตรมาสที4่

ตค. พย
.

ธค. มค. กพ. มีค. เมย
.

พค. มิย
.

กค. สค. กย
.

แผนงาน
1.จัดประชุมสมาชิกและ
คณะกรรมการกลุม
คณะวทิยากรประชุมวางแผนใน
การจัดอบรม

18,000

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม และเอกสาร
ประกอบการอบรม

            10,000

3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การไถกลบตอซัง และการปลูกพืช
บํารุงดิน

            55,000

4.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาธิตการทําปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพชนดิตาง ๆ

            60,000

5. ติดตามสรุป ประเมินผลและ             20,000



รายงานผลการดําเนินการทัง้
โครงการ

แผนเงิน - - 50 % 50 % 163,000

การติดตามผลหลังจากการฝกอบรม ดําเนินการหลังส้ินสุดการฝกอบรมทุกๆ 1 เดือน โดยตอบ
ตามแบบติดตามผล ตามรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีของสวนกลาง(สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร) และประเมินผลครั้งสุดทายกอนสิ้นสุด

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ
1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี(คน) 60 แบบใบสมัคร
2. ผูรับการถายทอดมีความพึงพอใจ
(รอยละ)

80 แบบประเมิน

3. ผูรบัการถายทอดมีการนําไปใชประโยชน
(รอยละ)

60 แบบติดตาม

4. จํานวนสถานท่ีท่ีนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน(รอยละ)

2 แหง แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ: ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)
þ  ทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรมีการผลิตขาวอินทรียที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรสามารถ

เปนตนแบบในการผลิตขาวอินทรีย และยังเปนวิทยากรในหมูบานหรือชุมชนได มีขาวอินทรียที่เปน
วัตถุดิบท่ีดีในการนําไปบรโิภคมีความปลอดภัยจากสารพิษ วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในการแปรรูปเปนขาวฮาง
(ขาวหอมสกลทวาป) ทาํใหสามารถลดรายจายเพิ่มรายได เปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรให
เกิดประโยชนมากทีสุ่ดในการเพ่ิมผลผลติขาวเปนการรกัษาส่ิงแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรผลผลิต
ขาวหอมสกลทวาปไดรับรองเปนผลติภัณฑเกษตรอินทรยี

14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 163,000บาท(หนึง่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)โดยมี
รายการดังตอไปน้ี

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
1. คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร 18,000 600บาท/ช่ัวโมง จํานวน 30 ช่ัวโมง

ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคา
ติดตอประสานงาน

25,000 ผูปฏิบัติงานออกสํารวจและ
ประสานงานกลุมเกษตรกร 2 กลุม
คายานพาหนะ

2. คาใชสอย จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน 10,500 คาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการ
ฝกอบรม การเก็บรวบรวมขอมูล
และประเมินผลหลังการฝกอบรม

คาจางเหมาอาหารและอาหารวาง 18,000  คาอาหารกลางวัน
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและ
แบบประเมิน

10,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรมและแบบประเมิน

คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม 10,000 คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานผล
การดาํเนินงาน

คาจัดทาํปาย 1,500 ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน



2 ผืน

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
3. คาวัสดุ ถังพลาสตกิขนาด 50 ลิตร

ปุยคอกแกลบดิบ
ผักสด 5ชนิด
ผลไม 5 ชนิด
กากนํ้าตาล
เชื้อ EM
ผาพลาสตกิ
เมล็ดพันธุพืชบํารุงดิน

70,000 วัสดุอุปกรณทําปุยหมัก และปุยหมัก
ชีวภาพ ตามจํานวนผูเขารบัการ
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 ตามท่ีสํานักปลดักระทรวงวิทยาศาสตร กําหนดและสงรายงานฉบับสมบูรณภายในวันท่ี 30 หลัง
ส้ินปงบประมาณ ท้ังน้ี หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในปงบประมาณ จะดําเนินการมีหนังสือ
แจงสาํนักปลดักระทรวงวิทยาศาสตร ใหทราบผลภายใน 30 วันกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอม
กันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบัน

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ:
ทุกครั้งที่ที่มกีารจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการ  สนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจดัแสดงผลงาน
คลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ:
 ผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ ท่ีมีรายงามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ

และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอเสนอโครงการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูในคูมือดําเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทาย
โครงการนี้แลว

ลงชื่อ …………………………..….………ผูรับผิดชอบหลัก
         (ผูชวยศาสตราจารยอังคณา เทียนกลํ่า)
ตําแหนงในสถาบันการศึกษา  ประธานสาขาพืชศาสตร




