
1.  สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย: คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.  ช่ือโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการผลิตปศุสัตวอินทรียตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ผูรับผิดชอบหลัก และหรือผูรวมรับผิดชอบ:
  3.1 ผูรับผิดชอบหลัก

ชื่อ-นามสกุล : นายสัตวแพทยจักรพรรด์ิ ประชาชิต
ตําแหนง : อาจารย
สถานท่ีติดตอ : 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
ประวัติการศึกษา

ปท่ีจบการศึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

2542 สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) สัตวแพทย ม.ขอนแกน ไทย

ประสบการณการทํางาน
สัตวแพทยบริษัทเอกชนธุรกิจผลิตสัตวปกครบวงจร พ.ศ. 2542-2553
อาจารยประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.

2553-ปจจุบัน

ประสบการณท่ีเก่ียวของงานวิจัย
ช่ือเร่ือง การใชนํ้าหมักชีวภาพจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไกเน้ือเชิงเกษตร
อินทรียในเขตจังหวัดสกลนคร งบประมาณป 2555 อยูในข้ันการดําเนินงาน

3.2 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ-สกลุ : นายสัตวแพทยธราดล จิตจักร
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
หนวยงานท่ีติดตอได สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

       โทรศพัท  0-4274-3682  โทรสาร 0-4274-3682 มือถือ  08-19656579
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย

ช่ือเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนโพนยางคํา
3.3 ผูรวมรับผิดชอบ

ชื่อ-สกลุ: นางสาวฐิตินันท บัวบาน



ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานท่ีติดตอได สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       โทรศพัท  0-4274-3682 โทรสาร 0-4274-3682

มือถือ 08 -3284-2212
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

3.4 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ-สกลุ: นายสัตวแพทยวิเชฏฐ ยาทองไชย
ตําแหนงปจจุบัน นายสัตวแพทยชํานาญการ
หนวยงานท่ีติดตอได กลุมมาตรฐานและคุณภาพปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร

       โทรศพัท 0-4271-1756 โทรสาร 0-4271-1756 มือถือ 08-9617-9575
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. ความสอดคลองกับแผนงาน: การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ

o 5.1   เปนโครงการตอเน่ืองหรือโครงการท่ีเคยดําเนินการมาแลว (ปท่ีดําเนินการ )
F แนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จท่ีผานมาประกอบดวย

þ 5.2   เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่..
þ 1) เปนความตองการของชมุชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วสิาหกจิ

ชุมชน หรือ SMEs  โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสาํรวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
þ 2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือ

ทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))
o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชงิปฏิบัตกิารการบูรณาการทางดาน วทน. กับจังหวัด/

กลุมจังหวัด ป 2554
o 5.3  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ

 (โปรดระบแุหลงทุนพรอมหลกัฐานการ  ไดรับทุนฯ)

6. หลักการและเหตุผล
การเล้ียงปศุสัตวโดยท่ัวไปมีการใชปฏิชีวนะสาร (antibiotic growth promoter) ผสมในอาหารสัตวระดับต่ําเพื่อ

เรงการเจริญเติบโตและควบคุมโรค รวมทัง้การใชสารสงัเคราะหเสรมิในอาหาร (feed additives) ซึ่งเปนที่ยอมรับและ
ใชกันอยางแพรหลาย เพื่อประสิทธิภาพการใหผลผลิตสูงสุด  แตพบวา ทําใหเกิดผลเสียตามมาหลายประการ มี ยา
สารเคมีตกคางในเน้ือสตัวทําใหผูบริโภคด้ือยาและกอเกิดโรคมะเร็งได การใหความสําคัญดูแลและใสใจสุขภาพของ
ผูบรโิภคในยุคปจจุบัน มีสวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอสถานการณความปลอดภัยทางดานอาหาร
การผลติปศุสัตวในระบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย เปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหเกิดความมั่นใจตอผูบริโภค
เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ดานสุขอนามัย และสิง่แวดลอม

þ



     จังหวัดสกลนครมีการสงเสริมการเลีย้งปศุสตัวมาตลอด โดยในปจจบัุนปศุสัตวท่ีกําลังไดรับความสนใจมาก คือ ไก
ดําภูพาน หมูดํา และโคดํา(โคทาจิมะ) ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และทางจังหวัดยัง
ไดจัดทํายุทธศาสตร 3 ดําแกจนเพือ่คนสกลนคร ซึ่งถาหากในกระบวนการผลิตปศุสัตวเหลานี้เปนเกษตรอินทรียดวย
แลวจะเปนการสรางมลูคาเพ่ิมข้ึนไปอีก ดังน้ันเพ่ือพัฒนาไปสูมาตรฐานการผลติปศุสัตวอินทรยีท่ีมีผลตอความปลอดภัย
ในการบรโิภค เปนการเพิม่มูลคาสินคาเกษตรเน่ืองจากแนวโนมผูบรโิภคท่ัวโลกนิยมบริโภคอาหารทีผ่ลติในระบบปลอด
จากการใชสารเคมีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะผลติภัณฑอินทรีย และสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากการใชสารเคมีนอยลง เปน
การสรางอาชีพอยางย่ังยืนและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ถือเปนการมีวิถีชีวิตที่นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช เพราะสามารถพ่ึงพาตนเองไดในยุคโลกาภิวัฒน  จึงมีโครงการที่จะถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตวอินทรียใหกับสมาชิกศูนยเรียนรูปศุสัตวอินทรียวิถีพื้นบาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอ
โพนนาแกว จงัหวัดสกลนคร ซึ่งเปนกลุมแรกที่มีการนํารองจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนครในการผลิตปศุสัตว
อินทรีย และสมาชิกเครือขายศูนยเรียนรูของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบล
หวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีมกีารเล้ียงไกดําภูพาน
     ที่ผานมากลุมเกษตรกรทีผ่ลติปศุสัตวอินทรียมีปญหาในดานคุณภาพมาตรฐานสินคา การออกหนังสือรับรองจาก
หนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ กระบวนการผลิตท่ียังไมไดมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย และยังมีปญหาในเร่ืองตนทุนคาอาหาร
ตลอดจนปญหาดานสุขภาพของสตัว

การอบรมการผลิตปศุสัตวอินทรียแกสมาชิกกลุมผูผลิตปศุสัตวอินทรียวิถีพื้นบาน โดยความรวมมือของสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตนํ้าหมักชีวภาพที่ใชในการผลิตสัตวเพื่อทดแทนการใชยาและสารเคมี การทําคอกหมูหลุม คอกโคหลุม การ
ประกอบสตูรอาหารสัตวไวใชเอง พรอมการดูแลจัดการฟารมใหปลอดโรค  และเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวอินทรียที่
เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาปศุสัตวของชุมชนไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
จังหวัดสกลนคร

7. วัตถุประสงค
1. เพ่ือจดัการถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการใหกลุมเกษตรกรมคีวามรูความเขาใจในวิธีการผลติปศุสัตวอินทรยี

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือใหเกษตรกรปรบัเปล่ียนแนวความคิดและวิธีการในการเลีย้งสัตวแบบเดิมและหันมาผลิตปศุสัตวอนิทรยี

เพิ่มมากขึ้น เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกบัสินคาปศุสัตว ชวยใหชุมชนมีรายไดอยางย่ังยืน
3. เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลติปศุสัตวอินทรยีไดตามข้ันตอนการปฏิบัติอยางถูกวิธี
4. เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรใหเปนวิทยากรในการถายทอดการผลิตปศุสตัวอินทรียใหแกหมูบาน และชุมชนอ่ืน

8. กลุมเปาหมาย
 1. สมาชิกศูนยเรยีนรูปศุสตัวอินทรียวิถีพ้ืนบาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร จาํนวน 30 คน
 2. สมาชิกเครอืขายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน

9. พื้นที่ดําเนินการ
ท่ีทําการศูนยเรียนรูปศุสัตวอินทรียวิถีพ้ืนบาน จังหวัดสกลนคร บานแปน ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว

จังหวัดสกลนคร  และศาลาเรียนรูของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานนาขาม ตําบลหวย
ยาง อําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร



10.  ระยะเวลาดําเนินการ: เปนเวลา 12 เดือน เริม่ตน 1 ตุลาคม 2554
สิ้นสุด 30 กันยายน 2555

11. การดําเนินการ
11.1 ข้ันเตรียมการกิจกรรมและวิธีดําเนินการ ประกอบดวย

  1) จัดประชมุสมาชิกและคณะกรรมการดําเนินการของกลุม
  2) ประชุมเพ่ือวางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม
  3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมนิการอบรม
 11.2 ข้ันตอนการดําเนินการอบรมการผลิตปศุสัตวอินทรีย

หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวน
ช่ัวโมง

วัสดุ-อปุกรณ

หลักการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ผลิตปศุสัตวอินทรียตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

วทิยากรจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว

และคณะวทิยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

15 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง เครื่องฉายเคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร

การบรรยายและสาธิตการประกอบสตูร
อาหารสัตวใชเอง การทําคอกหมูหลุม
คอกโคหลุม

นายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียงเครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว ปายโปสเตอร
เครือ่งผสมอาหาร แกลบ
กากนํ้าตาล EM

การบรรยาย และสาธิตการทาํนํ้าหมัก
ชีวภาพชนิดตาง ๆที่ใชในการผลิตสุกร
โค และสัตวปก

วทิยากรจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว

และคณะวทิยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10 ถังพลาสตกิขนาด 50 ลิตร
กากนํ้าตาล EM  พืชผัก ผลไม พืช
สมุนไพร และวัสดุอื่นๆที่ใชในการ
ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ

การติดตามการทํานํ้าหมักชีวภาพและ
การใชในการผลิตปศุสัตวอินทรีย

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10 วัน แบบประเมินและแบบสังเกต

การติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

8 วัน แบบประเมินและแบบสังเกต



11.3 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับขอ 11.1

กิจกรรม

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.จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการกลุม 15,000

2.คณะวิทยากรประชุมวางแผนในการจัดอบรม 10,000

3. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณในการฝกอบรม
และเอกสารประกอบการอบรม

            22,000

4. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการ และขัน้ตอนการปฏิบัติในการ
ผลิตปศุสัตวอินทรียตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายและ
สาธิตการประกอบสูตรอาหารสัตวใชเอง
การทําคอกหมูหลุม คอกโคหลุม

            75,000

5.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาธิตการทําน้าํหมักชีวภาพชนิดตาง ๆ

            60,000

6. ติดตามการทํางาน การทําน้าํหมัก
ชีวภาพชนิดตาง ๆ การทําคอกหมูหลุม
และคอกเล้ียงสัตวปก คอกโคหลุม สรุป
และประเมิน

            10,000

7. รายงานผลการดําเนินการทัง้โครงการ             10,000
แผนเงิน 60 % 40 % 202,000

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเกบ็
1. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี(คน) 60 แบบใบสมัคร
2. ผูรับการถายทอดมีความพึงพอใจรอยละ) 80 แบบประเมิน
3. ผูรับการถายทอดมีการนําไปใชประโยชน (รอยละ) 60 แบบติดตาม
4. จํานวนสถานท่ีท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน(รอยละ) 2 แหง แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ:  ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ ใหบริการ)



þ  ทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรมีการผลิตปศุสตัวอินทรียท่ีมคุีณภาพเพ่ิมมากข้ึน  เกษตรกรสามารถเปนตนแบบ
ในการผลติปศุสัตวอินทรีย และยังสามารถเปนวิทยากรในหมูบานหรือชุมชนได มีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากปศุสัตว
อินทรียท่ีเปนวัตถุดิบท่ีดีในการนําไปบรโิภค มีความปลอดภัยจากสารพิษ ยาปฏิชีวนะตางๆ ทําใหสามารถลดรายจาย
เพ่ิมรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดในการ
เพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปศุสัตว เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร เปนการรักษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
เกษตรกร   ผลผลติของชุมชนไดรับการรับรองเปนผลติภัณฑเกษตรอินทรยี
14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถวน) โดยมีรายการดังตอไปนี้

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
1.คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร 21,000 600บาท/ช่ัวโมง จํานวน 35 ช่ัวโมง

ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคาติดตอ
ประสานงาน

15,000 ผูปฏิบัติงานออกสํารวจและประสานงานกลุมเกษตรกร
2 กลุม
คายานพาหนะ

2. คาใชสอย จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน 10,000 คาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการฝกอบรม การเก็บ
รวบรวมขอมลู และประเมนิผลหลังการฝกอบรม

จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและแบบ
ประเมิน

25,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรมและแบบ
ประเมิน

คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม 5,000 คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
คาจัดทาํปาย 2,000 ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน 5 ผืน
คาใชจายในการจัดประชุมและฝกอบรม 30,000 คาอาหาร คาอาหารวาง คาเบ้ียประชุม

3. คาวัสดุ คาวัตถุดิบทีใชผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ( พืช
ผลไม สมุนไพร กากนํ้าตาล  เช้ือ EM )
คาวัสดุอปุกรณในการเตรียมน้ําหมัก
ชีวภาพ ( ไดแก ถังพลาสติกขนาด 50
ลิตร ไมกวน สายยาง มีด เขียง )
คาแกลบดิบ
คาผาพลาสติก
คาอุปกรณเครือ่งมือในการผสมอาหารสัตว
คาจัดทําส่ือการสอนประกอบการฝกอบรม
คาจัดทําคอกปศุสัตว
คาพันธุสัตว

94,000 วัสดุอุปกรณทํานํ้าหมักชีวภาพ และการทําคอกปศุสัตว
อินทรีย เชน คอกหมูหลุม คอกโคหลุม ตามจํานวนผูเขา
รับการอบรม 60 คนและในการสาธิต

รวม 202,000

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
  รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม

2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555  ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor
Online : CMO) ที่เวบไซต www.clinictech.most.go.th  พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่
สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯกาํหนดและสงรายงานฉบบัสมบรูณภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี ้หาก
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะดําเนินการมีหนังสือแจงสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ใหทราบภายใน 30 วันกอนส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอมกับเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบันฯ



16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
“ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยใีน
งานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ”

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ
“ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ และยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงไดลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายขอเสนอโครงการน้ีแลว”

 ลงชื่อ…………………………………………………….ผูรบัผิดชอบหลกั
              (นายสัตวแพทยจักรพรรด์ิ ประชาชิต)

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




