
1.สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย:คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
     สกลนคร
2. ช่ือโครงการ:การอบรมเชิงปฏบิัติการการถายทอดการผลิตเนื้อครามอินทรีย

3.  ผูรับผิดชอบหลัก และหรือผูรวมรับผิดชอบ:
3.1 ผูรับผิดชอบหลัก

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

ประวัติการศึกษา
ปท่ีจบ

การศึกษา
ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

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

(เกษตรศาสตร)
เกษตร สงเสริมการเกษตร 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. 2547-2549

ประสบการณท่ีเก่ียวของงานวิจัย

ช่ือเร่ือง ปท่ี สถานภาพในการทําวิจัย

mailto:unakun_te:@hotmail.com


1.  การศึกษาผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมนํ้าอูน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

3.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชที่ดินในฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานน้ําอูน  จังหวัดสกลนคร

4.  การพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนดวยการผลิตและแปรรูปเห็ดนางรม-นางฟาจากวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร   กรณศึีกษาบานประชาสขุสนัต   ต.ขมิ้น   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
ตําแหนงปจจุบันผูชวยศาสตราจารยระดับ 8

หนวยงานท่ีติดตอไดสาขาพืชศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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 สงเสริม
การเกษตร

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

12การคัดเลอืกพันธุครามและพืชอ่ืนท่ีใหสีคราม 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:โปรดใสเครือ่งหมาย üใน¨ ที่ตองการและกรอกขอมูลใหครบถวน
¨5.1 เปนโครงการตอเนื่อง

  5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการท่ี
¨1) เปนความตองการของกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชน SMEsจังหวัด องคกรสวนทองถ่ิน โดยไดแนบแบบหลักฐาน
¨  แบบสาํรวจความตองการ พรอมรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได
¨  หนังสือขอรับการถายทอดเทคโนโลยี  ที่มีรายชื่อ ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของ

ผูตองการรับเทคโนโลยี
þ2) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการถายทอด (โปรดระบุแหลงทุนพรอม

หลกัฐานการไดรับทุน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ2551

6.หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตรของจงัหวัดสกลนครในการพัฒนาหัตกรรมทองถิ่น โดยเฉพาะหัตถกรรมผา

ทอยอมสธีรรมชาติเปนหน่ึงทีอ่ยูในแผนยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนครท่ีจะสงเสริมใหแมบานเกษตรกรมี
การผลิตผายอมสีธรรมชาติ เชน จากเปลือกไมและวัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะการยอมสีจากคราม ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการพัฒนาเปนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล (OTOP) ที่เปนสินคาที่สามารถ
สรางรายไดแกแมบานและสรางรายไดแกชุมชนและจงัหวัดสกลนคร  ในรูปแบบผลติภัณฑผาคราม ท่ี
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ ในกระบวนการผลติเน้ือครามอินทรีย โดย
การใชปุยอินทรียและพืชสมุนไพร  เพื่อลดการใชสารเคมีที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปนการ
อนุรักษสิง่แวดลอมอกีทางหน่ึง    สําหรบัการผลติครามของกลุมแมบานทอผายอมครามในเขตอําเภอ
พรรณนานิคมและอําเภออากาศอํานวยมีกลุมแมบานที่ทอผายอมครามที่มีการผลิตโดยใชปุยเคมีเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตใบคราม สงผลทําใหผลผลิตที่ไดมีสารเคมีตกคาง จากกระแสความตองการผูบริโภค
ตองการเน้ือครามอินทรีย   ประกอบในชุมชนทองถ่ินมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมีมาก แนวทางเพิม่
ผลผลิตใบครามสดโดยผลิตระบบเกษตรอินทรียโดยการใชปุยหมัก หรือ  ปุยคอก หรือ นํ้าหมัก

þ

þ



ชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี  จึงเปนทางเลือกทีเ่หมาะสมในการผลติใบครามสดเพ่ือใหไดเน้ือครามที่
มีคุณภาพและจากผลการวิจัย(อังคณา,2549)พบวาการใชปุยอินทรียสามารถเพ่ิมผลผลิตใบครามสด
และคุณภาพสีครามไดอยางมคุีณภาพจึงเปนแนวทางท่ีชวยลดตนทุนการผลิตจากการใชสารเคมีและ
การผลิตผายอมครามท่ีตรงตามความตองการของผูบริโภค

การอบรมการผลิตครามอินทรียใหกับกลุมแมบานทอผายอมครามบานวาใหญ บานถ้ําเตา
อําเภออากาศอํานวยและกลุมทอผายอมครามบานดอนกลอย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
โดยการผลิตปุยอินทรยีจากวัสดุทางการเกษตรในทองถ่ินมาทําปุยหมัก เปนแนวทางเกษตรอินทรยีใน
การเพิ่มผลผลิต เพื่อการนําผลิตเนื้อครามที่มีคุณภาพดีสีสวยมีลักษณะตรงตามความตองการของ
ตลาดจงึเปนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเนื้อครามและเปนพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ของ
จังหวัดสกลนคร และสอดคลองตามยุทธศาสตรของจงัหวัดสกลนคร

7. วัตถุประสงค
1. เพ่ือจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการใหสมาชิกกลุมแมบานทอผายอมครามบานวาใหญ บานถํ้า

เตา อําเภออากาศอํานวย และบานดอนกลอย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครมี
ความรูความเขาใจในการผลติครามแบบอินทรยี

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําปุยอินทรียหมักเพื่อใชในการผลิตครามอินทรีย
3. เพื่อใหเกษตรกรเกิดความรูและตระหนักในการผลิตครามอินทรียที่เปนประโยชนและ

ปลอดภัยตอผูบริโภค

8. กลุมเปาหมาย
 1. สมาชิกกลุมแมบานทอผายอมครามบานวาใหญและ.สมาชิกกลุมแมบานทอผายอมคราม
บานถํ้าเตา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน
 2. สมาชิกสมาชิกกลุมแมบานทอผายอมครามบานดอนกลอย ตําบลสวางอําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จํานวน 30คน

9. พื้นที่ดําเนินการ
ท่ีทําการกลุมทอผายอมครามบานวาใหญ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  และ ท่ี

ทําการกลุมทอผายอมครามบานดอนกลอย ตําบลสวาง  อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

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

11. การดําเนินการ
11.1 ข้ันเตรียมการกิจกรรมและวิธีดําเนินการ ประกอบดวย

  1) สํารวจความตองการเทคโนโลยีของชุมชนโดยการสํารวจและสอบถามกลุมทอผายอม
ครามทั้ง 3 กลุมเพือ่รบัทราบปญญาและความตองการ
  2)   จัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการกลุมทอผายอมครามทั้ง 3กลุมเพื่อของ
เทคโนโลยีที่สมาชิกตองการใหมีการอบรม
  3) จัดหาเทคโนโลยีท่ีสามารถแกปญหาและชวยสนับสนุนการผลิตใบครามสดเพ่ือเปน
วัตถุดิบในการนํามาใชในการทําเน้ือครามท่ีมีคุณภาพมากข้ึน
  4) ประชุมเพ่ือวางแผน กําหนดชวงเวลาและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม
  5) จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมนิการอบรม

 11.2 ข้ันตอนการดําเนินการอบรมการผลิตขาวอินทรีย



หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวนช่ัวโมง วัสด-ุอุปกรณ
การผลิตครามอินทรีย ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 เอกสารประกอบการอบรม

เครื่องเสียง
เคร่ืองฉายภาพน่ิง และ
เคลื่อนไหว
ปายโปสเตอร

การบรรยายการทํา
ปุยหมักชนิดตางๆ

ผศ.สุรชาติ เทียนกลํ่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 เอกสารประกอบการ
อบรมเครื่องเสียง
เคร่ืองฉายภาพน่ิง และ
เคลื่อนไหว

หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวนช่ัวโมง วัสด-ุอุปกรณ
การสาธิตการทําปุย
หมักชนิดตางๆ

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

8 ถังพลาสตกิขนาด 50 ลติร
กากนํ้าตาล
อีเอ็ม (EM)
แกลบดบิ ปุยคอก

การติดตามการทําปุย
หมักในชุมชน

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10 วัน แบบประเมินและแบบ
สังเกต

การติดตามผลการ
ดําเนินงานของชุมชน

คณะวิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

6 วัน แบบประเมินและแบบ
สังเกต

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.สํารวจความตองการเทคโนโลยี
ของชุมชน
2.จัดประชุมสมาชิกและ
คณะกรรมการกลุม
3. คณะวิทยากรประชุมวางแผนใน
การจัดอบรม

            12,000

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม และเอกสาร
ประกอบการอบรม

            90,000

5.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ             40,000
6.ติดตาม สรุป ประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการทัง้
โครงการ

            20,000

แผนเงิน - - 60 % 40 % 162,000

การติดตามผลหลังจากการฝกอบรม ดําเนินการหลังส้ินสุดการฝกอบรมทุกๆ 1 เดือน โดย
ตอบตามแบบติดตามผล ตามรปูแบบของคลินิกเทคโนโลยีของสวนกลาง(สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร) และประเมินผลครั้งสุดทายกอนสิ้นสุด

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ



ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ
1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี(คน) 90 แบบใบสมัคร
2. ผูรับการถายทอดมีความพงึพอใจ
รอยละ)

80 แบบประเมิน

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ
3. ผูรับการถายทอดมีการนําไปใชประโยชน (รอยละ) 60 แบบติดตาม
4. จํานวนสถานท่ีท่ีนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน(รอยละ)

3แหง แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ: ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชนที่อยูในพื้นที่ ใหบริการ)

þ  ทางเศรษฐกจิ  สมาชิกกลุมแมบานทอผายอมครามมีการปลูกครามอินทรียที่มีผลผลิต
ใบครามที่มีปริมาณมาก มีวัตถุดิบใบครามที่ดีในการนําไปผลิตเนื้อครามเพื่อใชในการกอหมอยอม
ครามที่มีความปลอดภัยจาก เปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชประโยชนในการเพิ่ม
ผลผลติใบคราม เปนการรกัษาส่ิงแวดลอมไดอีกทางหน่ึง  และยังเปนการสนับสนุนกระบวนการผลิต
ครามอินทรียที่ปลอดภัยตอผูบริโภค

14. งบประมาณขอรับการการสนับสนุน จํานวน 162,000บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)

โดยมีรายการดังตอไปน้ี

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

ผูปฏิบัติงานออกสํารวจพื้นที่ และคา
ติดตอประสานงาน

12,000 ผูปฏิบติังานออกสํารวจและประสานงานกลุม
เกษตรกร 3กลุม
คายานพาหนะ

2. คาใชสอย จัดจางติดตามผลและแบบประเมิน 15,000 คาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการฝกอบรม
การเก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผลหลัง
การฝกอบรม

จัดทําเอกสารประกอบการอบรมและ
แบบประเมิน

15,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
และแบบประเมิน

คาจางเหมาในการจัดพิมพรูปเลม 12,000 คาจางเหมาจัดทาํรปูเลมรายงานผลการดาํเนินงาน
คาจัดทาํปาย
คาจางเหมาอาหารกลางวันและอาหารวาง

1,500
15,750

ประชาสัมพันธการฝกอบรมจํานวน 3ผืน
คาอาหารจํานวน 90 คน

3. คาวัสดุ ถังพลาสตกิขนาด 50 ลิตร
ปุยคอกแกลบดิบ
ผักสด 5ชนิด
ผลไม 5 ชนิด
กากนํ้าตาล
เชื้อ EM
ผาพลาสตกิ

72,750 วัสดุอุปกรณทําปุยหมักแหง และปุยหมักน้ํา
ตามจํานวนผูเขารับการอบรม 90 คนและใน
การสาธิต

รวม 162,000

15. การติดตาม ประเมิณผลและรายงานผล:



รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายใน
วันที่ 3 กรกฏาคม 2555 และครัง้ที่ 3 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) พรอมสงขอมลูใบสมัคร แบบประเมิณ
แบบติดตาม ตามท่ีสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร กําหนดและสงรายงานฉบับสมบูรณภายในวันท่ี
30 หลังส้ินปงบประมาณ ท้ังน้ี หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะ
ดําเนินการมีหนังสือแจงสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ใหทราบผลภายใน 30 วันกอนส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอมกันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบัน

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ:
ทุกครั้งที่ที่มกีารจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการ  สนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผล
งานคลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆท่ีเก่ียวของ

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ:
 ผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ ท่ีมีรายงามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความ

เขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอเสนอโครงการ และเงือ่นไขอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูในคูมือ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการ
ดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

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


