
1. ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :  คลนีิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
2. ช่ือโครงการ  :  ถายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งโคขุนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :

3.1 ผูรับผิชอบหลัก
 1. นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี
         Mr.Rueangrit Hanmontree

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 4701 00637 32 0
3. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
    ที่อยู 680  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชงิชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
    โทร. / โทรสาร.  0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 6226 – 6407

e-mail  :  H.rueangrit@gmail.com

 3.2 ผูรับผิดชอบรวม
1. นายหาญชัย  อัมภาผล

Mr.Hanchai Umpapol
เลขหมายบตัรประจําตัวประชาชน  3 4099 00352 40 9
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร
หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
680 ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4274 – 3682  โทรสาร. 0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 1975 – 6244
e-mail  :  drhanchai@yahoo.com

2. นายสัตวแพทยจักรพรรด์ิ  ประชาชิต
Mr.Jakkapat Prachachit
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 4701 01321 83 1
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร
หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
680 ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4274 – 3682  โทรสาร. 0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 8731 – 3976
e-mail  :  jakkapat.noi@gmail.com

3. นายสัตวแพทยธราดล  จิตจักร
Mr.Tharadol Jitjak
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 4605 00427 27 6
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร
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หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
680 ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4274 – 3682  โทรสาร. 0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 8731 – 3976
e-mail  :  moremorema@hotmail.com

4. นายสุทธิพงษ  วงศผาบุตร
Mr.Sutthipong Wongphabut
เลขหมายบตัรประจําตัวประชาชน  3 4807 00299 88 3
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด
หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง  โพนยางคํา  จํากัด  จงัหวัดสกลนคร
บานโพนยางคํา  ตําบลโดนหอม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4271 – 4397  โทรสาร. 0 – 4271 – 4316 มือถือ 08 – 9937 – 6102
e-mail : สกลนคร ponyangpyk.thaimail.com

4. ความสอดคลองกับแผนงาน : þ การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเคร่ืองหมาย P  ใน o ท่ีตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามท่ีระบุ

o 5.1   เปนโครงการตอเนื่องหรือโครงการที่เคยดําเนินการมาแลว (ปทีด่ําเนินการ )
F แนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จทีผ่านมาประกอบดวย

þ 5.2   เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่..
þ  1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วิสาหกิจชุมชน

หรือ SMEs  โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสํารวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
þ 2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือทาง

วิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))
o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการทางดาน วทน. กับจังหวัด/กลุม

จังหวัด ป 2554

þ 5.3  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่องการและมีพรอมในการถายทอดฯ
(โปรดระบุแหลงทุนพรอมหลักฐานการ  ไดรับทุนฯ)  การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุน   โพนยางคํา
จังหวัดสกลนครแบยั่งยืน  โดย รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และคณะ  แหลงทุน  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

6. หลักการและเหตุผล   :
ยทุธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน นํามาสู

สถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นท่ีเปนศูนยกลางและเครือขายการเรียนรู  เพื่อการพัฒนาสังคมและบุคคลอยางยั่งยืนไดน้ัน
จําเปนตองอาศัยหนวยงานดําเนินการที่เหมาะสม  เพื่อใหผลที่ไดรับสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจดังกลาวใหประสบ
ผลสําเร็จมากที่สุด  โดยมีการนําไปปฏิบัติและพัฒนาความรูอยางเปนรูปธรรม  เพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชนในทองถิ่น
และเพิ่มมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะสงผลใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต
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เนื้อโคขุนโพนยางคําเปนผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่สรางรายไดและชื่อเสียงใหกับจังหวัดสกลนครมาโดยตลอด  เนื้อโค
ขุนท่ีผลิตจากสหกรณการเล้ียงปศุสัตว  กรป.กลาง  โพนยางคํา  จํากัด  เปนที่นิยมในบรรดากลุมผูบริโภคเนื้อโคคุณภาพสูง
เพราะมีกรรมวิธีการเลี้ยงที่พิถีพิถันและเปนเอกลักษณเฉพาะ  เริ่มตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุโค  การขุนดวยอาหารขน  ใหโค
อยูในพ้ืนท่ีจํากัดเพ่ือลดการใชมัดกลามเน้ือ  ทําใหเน้ือมีไขมันแทรก (marbling) สูง  เนื้อจงึมีความนุม  รสชาติดี  จําหนายได
ในราคาสูง  แตวาการจะไดมาซึ่งเนื้อโคคุณภาพสูงจะตองมีเทคนิคการเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักวิชาการผลิตสัตว  ไดแก  การ
คัดเลือกสายพันธุโค  การจัดการดานอาหารโคทั้งอาหารหยาบและอาหารขน  การจัดการแปลงหญา  การดูแลสุขภาพสัตว
ไมใหสัตวปวย  การปองกันไมใหสัตวเกิดความเครียดท่ีเกิดจากสภาวะโลกรอน (การเลี้ยงโคลูกผสมที่มีสายเลือดโคยุโรปสูงจะ
ทําไดลําบากขึ้น)  ความเครียดจากการจัดการท่ีไมเหมาะสมและถูกรบกวนจากปรสิตตางๆ  นอกจากการผลิตเพ่ือใหไดเน้ือโค
คณุภาพสูงแลว  ยงัตองหาแนวทางลดตนทุนการผลิตดวย  เน่ืองจากราคาอาหารขนมีการปรับขึ้นอยางตอเน่ือง  และการ
แขงขันในตลาดเนื้อโคคุณภาพที่กลุมโคขุนโพนยางคําตองเตรียมรับมือ  คือ  ผลกระทบที่เกิดจากขอตกลงการเปดเสรีทางการ
คา (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  ซึ่งเปนประเทศที่มีการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงตนทุนต่ํา  ในป 2563  ภาษี
การนําเขาผลิตภัณฑเนื้อโคจะเปน  0  เปอรเซ็นต  เทากับเปนการเอื้อประโยชนใหมีการนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศมากขึ้น
กลุมผูเลี้ยงโคขุนโพนยางคําจะตองเตรียมความพรอมรับมือ  โดยการสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคา  จะตองมีระบบการ
จัดการคุณภาพเขามาเก่ียวของ  เชน  GMP และ HACCP การนําระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใช
เพ่ีอยืนยันความม่ันใจ  ความปลอดภัยในดานอาหาร (Food Safety)  ใหกับผูบริโภค  เพราะในปจจุบันผูบริโภคให
ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้น

ดังนั้น  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร  มีความเหมาะสมทั้งบทบาทและ
หนาที่เพื่อบริการและพัฒนาความรูความสามารถ  ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณตางๆ ทั้งการจัดการฟารม
โคขุน  การลดตนทุนคาอาหาร  การดูแลสุขภาพสัตว  และการจัดทําระบบมาตรฐานใหกับชุมชนในทองถิ่น  อีกทั้งเปนการ
เพิ่มรายไดและสรางเสริมอาชีพใหชมุชนไดอยางยั่งยืน

7. วัตถุประสงค   : (ระบุวาโครงการมุงหวงัใหบรรลุอะไร หลกั ๆ ไมเกิน 3 ขอ)
7.1 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกผูเล้ียงโคขุนสามารถผลิตเน้ือโคที่มีคุณภาพ  มีเกรดไขมันแทรกตามเกณฑท่ีสหกรณ

ตองการ  สามารถจําหนายไดในราคาสูง  สรางผลกําไรใหกับผูเลี้ยง
7.2 เพ่ือลดตนทุนการผลิต  สามารถประกอบสตูรอาหารตนทุนต่ํามาใชในการเลีย้งโคขุนได
7.3 เพ่ือถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว  การสุขาภิบาลฟารมโคขุนที่ถูกสุขลักษณะ และการจัดการฟารม

8. กลุมเปาหมาย   :
 8.1 กลุมท่ี 2  โนนหอม  ไดแก  ต.โนนหอม  อ.เมือง  ต.จันทรเพ็ญ  และ  ต.เตางอย  อ.เตางอย  จ.สกลนคร
จํานวน 40  คน

8.2 กลุมที ่8  เมืองสกลนคร  ไดแก  ต.ขมิ้น  ต.งิ้วดอน  ต.เชียงเครือ  ต.ดงมะไฟ  ต.ทาแร  ต.ธาตุเชิงชุม   ต.ฮาง
โฮง  ต.พังขวาง  และ  ต.หวยยาง  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  จํานวน 40  คน
9. พ้ืนท่ีดําเนินการ   :

9.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9.2 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
9.3 สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว  กรป.กลาง  โพนยางคํา  จํากัด  กลุมที ่2  โนนหอม  และกลุมที ่8  เมืองสกลนคร  อําเภอ

เมือง  จังหวัดสกลนคร

10. ระยะเวลาดําเนินการ   :  เปนเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2555
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11. การดําเนินโครงการ  :
11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

  1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดตั้งคณะทํางานคลินิกเทคโนโลยี “ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
โคขุนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร”

2) คณะกรรมการคลินิกและผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม วัสดุอุปกรณสําหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ  และแบบ

ประเมินผลการฝกอบรม

4) ดําเนินการฝกอบรมการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายไดและสรางเสริมอาชีพใหชุมชน  ดังตารางตอไปนี้

หัวขอการบรรยาย วิทยากร จํานวนชั่วโมง วัสดุอุปกรณ
การคัดเลือกสายพันธุโค คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และสหกรณการเล้ียงปศุสัตว กรป.กลาง
โพนยางคํา จํากัด

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  เครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว

การจัดการดานอาหารและ
การประกอบสูตรอาหาร
ตนทุนต่ํา

คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  สวนผสมวตัถุดิบ
อาหารสัตว

การดูแลสขุภาพสัตว คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และปศุสตัวจงัหวัดสกลนคร

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  เครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว

การปองกันไมใหสัตวเกิด
ความเครียด

คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  เครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว

การสุขาภบิาลฟารมทีถู่ก
สุขลักษณะ

คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และปศุสตัวจงัหวัดสกลนคร

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  เครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว

การจัดการมาตรฐานฟารม คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และปศุสตัวจงัหวัดสกลนคร

4 เอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเสียง  เครื่องฉาย
ภาพเคลื่อนไหว

5) ติดตาม  ใหคําแนะนํา  และแกปญหา  โดยการออกเยี่ยมฟารมเกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการขยายผลสูสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ตอไป
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6) สรุปและประเมินผลโครงการ  ใชวิธีการประเมินผลแบบมีสวนรวม  โดยการเปรียบเทียบสถานการณ
ของชุมชนกอนและหลังการทําโครงการ  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

11.2 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง)  โดยสอดคลองกับขอ 11.1

กิจกรรม
2553 2554 รวมเงิน

(บาท)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน
1. ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน             5,000
2. คณะกรรมการคลินิกและผูรับผดิชอบ
โครงการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

5,000

3. จัดเตรยีมเอกสารประกอบการฝกอบรม
วัสดุอุปกรณสําหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ
และแบบประเมินผลการฝกอบรม

99,000

4. ดําเนินการฝกอบรมการเลี้ยงโคขุนเพื่อ
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

105,000

5. ติดตาม  ใหคําแนะนํา  และแกปญหา 23,000
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 8,000
7. รายงานผลการดําเนินงาน 5,000
แผนเงิน 70% 30% 250,000

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ :

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลที่ตองจัดเก็บ

1.  จาํนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 80 คน แบบใบสมคัร
2.  รอยละความพงึพอใจของผูรับการถายทอดฯ รอยละ 85 แบบประเมินผลฯ
3.  รอยละผูรับการถายทอดฯ มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 60 แบบติดตามผลฯ

4.  จาํนวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
2 กลุม แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
þ  ทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรผูเลีย้งโคขุนสามารถผลิตโคขุนที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว

และมีเกรดไขมันแทรกตามเกณฑท่ีสหกรณตองการ  สามารถจําหนายไดในราคาสูง  ประกอบกับการประยุกตใชวัสดุพ้ืนบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น  ในการจัดการฟารมโคขุนและในการผลิตอาหารตนทุนต่ํา  อีกทั้ง เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนสามารถดูแล
สุขภาพสัตวเบื้องตนได  เพื่อลดปญหาการเจ็บปวยของโค ซึ่งชวยลดรายจายในการรักษาโค  จึงสรางผลกําไรใหกับผูเลี้ยงมาก
ขึ้น  เปนการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนสามารถพึง่ตนเองไดอยางยั่งยืน

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน : จํานวน  250,000  บาท  มีรายการ ดังน้ี

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
1. คาตอบแทน - คาตอบแทนวิทยากร 19,200 600 บาท/ช่ัวโมง  จํานวน 32 ช่ัวโมง

- คาเบี้ยเลีย้ง
- คายานพาหนะ

28,000 - ผูปฏิบตัิงานลงพื้นที่สาํรวจขอมูลพื้นฐาน (2 กลุม)
- ลงพื้นที่เพ่ือติดตาม  ใหคําแนะนํา  และแกปญหา

2. คาใชสอย - คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการ
ฝกอบรมและแบบประเมิน

18,000 คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการฝกอบรมและ
แบบประเมนิ จํานวน 80 ชุด
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- คาจัดทําปาย 2,000 คาจางเหมาจัดทาํปายประชาสัมพันธการฝก
ฝกอบรม  จํานวน 2 ผืน

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
ในการจัดฝกอบรม

72,000 จํานวนผูเขารับการอบรม 80 คน  วิทยากรและ
ผูรับผิดชอบโครงการ จัดอบรม 4 วัน

- คาเชาสถานทีแ่ละเครื่องเสียง 12,000 จัดอบรม 4 วัน
- จัดจางติดตามผลและวิเคราะห
แบบประเมินผล

8,000 เปนคาจางเหมาติดตามผลผูเขารับการฝกอบรมตลอดจน
เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลหลังการฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดพิมพรายงานและทํา
รูปเลม

5,000 คาจางเหมาจัดทาํรูปเลมรายงานผลการดาํเนินงาน

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ รายละเอียด
3. คาวัสด ุ - วัสดุสํานักงาน 5,000 วัสดุสํานักงานใชในการประชุม  และการจัด

ฝกอบรม  การประเมินผล  สรุปและจัดทํารายงาน
- วัสดุการเกษตร 55,800 คาวัสดุสําหรับสาธิตและฝกปฏิบัติการประกอบ

สูตรอาหารโคขุน
- วัสดุเคมีภัณฑ 25,000 คายาและสารเคมีสาํหรับการสุขาภิบาลฟารม

การดูแลสุขภาพสัตว  และการจัดการฟารม
รวม 250,000

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนา ปละ 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1  ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2555  คร้ังท่ี 2  ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555

และคร้ังที ่3  ภายในวันที ่30 กันยายน 2555  ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน  (Clinic Monitor Online :
CMO)  พรอมสงขอมูลใบสมัคร  แบบประเมิน  แบบติดตาม  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด  และสงรายงาน
ฉบับสมบูรณภายใน 30 วันหลังสิ้นปงบประมาณ  ทั้งน้ีหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  จะดําเนินการมี
หนังสือแจงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหทราบภายใน 30 วันกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2555  พรอมกันเงินเหลื่อมป
ในระบบงบประมาณของสถาบนัฯ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :
ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ  จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

17. ความรบัผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ  :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ  ที่มีรายนามขางตน  ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ  และยินดีที่จะปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขในขอเสนอโครงการ  และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 โดยถองแท  จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

ลงชือ่................................................................ผูรับผิดชอบหลัก
                     (นายเรืองฤทธิ ์ หาญมนตร)ี

ตําแหนงผูชวยคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
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ประวัตผิูรวมโครงการ

1. ชื่อ – นามสกุล : นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี
Mr. Rueangrit Hanmontree

ตําแหนง  : อาจารย
สถานท่ีติดตอ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทีอ่ยู 680  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  47000
โทร. / โทรสาร.  0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 6226 – 6407
E-mail  :  H.rueangrit@gmail.com

ประวัติการศึกษา
วท.ม. (ธุรกจิการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.บ. (ประมง)  มหาวทิยาลัยขอนแกน

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวฒุกิารศกึษา)  ระบสุาขาวชิาการ
1) การจดัการฟารม
2) สหกรณการเกษตร
3) การตลาดเกษตร
4) เศรษฐศาสตรเกษตร
5) การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

งานวิจัย
1) การจดัการธุรกิจโคขุนของสหกรณการเล้ียงปศุสัตว  กรป.กลาง  โพนยางคํา  จํากัด  จังหวัดสกลนคร ป

2548
2) การวจิัยแบบมสีวนรวมเพือ่ยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคําจังหวัดสกลนครแบย่ังยืน ป 2551

(ผูรวมวจิัย)
3) การพัฒนาผลติภัณฑอาหารจากภูมิปญญาขาวฮาง ป 2551 (ผูรวมวิจัย)

2. ชื่อ – นามสกุล : นายหาญชัย  อมัภาผล
Mr.Hanchai Umpapol

ตําแหนง  : รองศาสตราจารย
สถานท่ีติดตอ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทีอ่ยู 680  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  47000
โทร. / โทรสาร.  0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 1975 – 6244
E-mail  :  drhanchai@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
วท.ด. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวฒุกิารศกึษา)  ระบสุาขาวชิาการ
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1) การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
2) การปรับปรุงพันธุสัตว
3) โภชนะศาสตรสัตว
4) เทคโนโลยกีารผลติสัตว
5) หลกัสุขศาสตรและมาตรฐานฟารม

งานวิจัย
1) การวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคําจังหวัดสกลนครแบย่ังยืน
    แหลงทนุ  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

3. ชื่อ – นามสกุล : นายสัตวแพทยจักรพรรด์ิ  ประชาชิต
Mr.Jakkapat Prachachit

ตําแหนง  : อาจารย
สถานท่ีติดตอ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทีอ่ยู 680  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  47000
โทร. / โทรสาร.  0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 8731 – 3976
E-mail  :  jakkapat.noi@gmail.com

ประวัติการศึกษา
วท.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศึกษา)  ระบสุาขาวิชาการ
1) หลกัสุขศาสตรและมาตรฐานฟารม
2) การใชยาในฟารมปศุสัตว
3) วิทยาภูมิคุมกันในสัตวเล้ียง
4) กฎหมายท่ีเก่ียวกับสัตวและมาตรฐานฟารม
5) เทคโนโลยีการผลติโคเน้ือ-กระบือ

4. ชื่อ – นามสกุล : นายสัตวแพทยธราดล  จิตจักร
Mr.Tharadol Jitjak

ตําแหนง  : ผูชวยศาสตราจารย
สถานท่ีติดตอ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทีอ่ยู 680  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  47000
โทร. / โทรสาร.  0 – 4274 – 3682 มือถือ 08 – 1965 – 6579
E-mail  :  moremorema@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วท.บ. (สัตวแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศึกษา)  ระบสุาขาวิชาการ
1) เทคโนโลยีการผลติโคเน้ือ
2) เทคโนโลยีการผลติโคนม
3) การผสมเทียมสัตว
4) โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป
5) พยาธิวิทยา
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5. ชื่อ – นามสกุล : นายสุทธพิงษ  วงศผาบุตร
Mr.Sutthipong Wongphabut

ตําแหนง  : ผูจัดการสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว  กรป.กลาง  โพนยางคํา  จํากัด
สถานท่ีติดตอ : สหกรณการเล้ียงปศุสัตว กรป.กลาง  โพนยางคํา  จํากัด  จังหวัดสกลนคร

บานโพนยางคํา  ตําบลโดนหอม  อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 – 4271 – 4397  โทรสาร. 0 – 4271 – 4316 มือถือ 08 – 9937 – 6102

E-mail : สกลนคร ponyangpyk.thaimail.com
ประวัติการศึกษา

ทษ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสตัว) วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศึกษา)  ระบสุาขาวิชาการ

1) การจดัการฟารม
2) สหกรณการเกษตร
3) การตลาดเกษตร
4) ธุรกจิการเกษตร
5) โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป
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