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 กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะผู้ด าเนินการ ขอขอบพระคุณคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เป็นอย่างสูงที่ได้ประสานงานและให้ความสะดวกในการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครฯ เกษตรกร 
ชาวบ้าน หน่วยงานภายในและภายนอกของรัฐ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในการเสวนา ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเสวนาครั้งนี้ ที่ขาด
ไม่ได้คือผู้เข้าร่วมเสวนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์พัฒนาชนบท
ผสมผสานไทรโยค เกษตรกร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการ
เสวนาในครั้งนี้ 
  

ท้ายที่สุดนี้คณะผู้ด าเนินการหวังว่าการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
และเอกสารที่ประกอบการท ารายงานนี้ จะถูกน าไปใช้ประโยชน์และถูกน าไปถ่ายทอดต่อโดยผู้สนใจหรือจาก
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

 คณะผู้ด าเนินโครงการ อสวท. 
     กุมภาพันธ์ 2558    

 
 

  
 
 
 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 3 

 
ค าน า 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท.  ได้การด าเนินงาน

โครงการสรรหา“อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยสรรหา
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเชื่อมโยงน าปัญหา/ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ของชุมชนมาสู่สถาบันการศึกษา ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ปราชญ์ชาวบ้าน/ เกษตรกร/ กลุ่มแม่บ้าน/ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม /ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.) นักวิชาการ /นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ
กระตือรือร้น เสียสละในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชุมชน คลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย อสวท.และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนต่อไป 

 
    
 
 

 
 

 
(ดรเปรมศิริ  สมพรเสริม) 

ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บทที่ 1 บทน า 8 
  หลักการและเหตุผล 8 
  วัตถุประสงค์ 8 
  ความหมาย บทบาท หน้าที่ของสมาชิก อสวท. 8 

  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อสวท. 9 

  ขอบเขตการด าเนินงาน 10 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 11 
บทที่ 2 การจัดโครงการ เพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 12 
  กลุ่มเป้าหมาย 12 
  ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 
บทที่ 3 ผลการด าเนินงาน 14 
  รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี 14 
  การจัดโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) 24 
  ประเด็นความต้องการในเวทีเสวนาสมาชิกอสวท.  26 
  กลุ่มท่ี 1 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี 26 
  กลุ่มท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 27 
  ความต้องการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากแบบฟอร์มแบ่งกลุ่ม 28 
  ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม 34 
  งบประมาณที่ใช้จ่าย 35 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 36 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 36 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  40 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 42 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 43 
  บทสรุป 43 
  ภาคผนวก ก โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  44 
  ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 
  ภาคผนวก ค เรื่องเล่าความส าเร็จ 60 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หน้า 
ตารางที่ 3.1               รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) จ าแนกตามอ าเภอ  

              จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2557  
15 

ตารางที่ 3.2 ก าหนดการการจัดด าเนินโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (อสวท.) 

24 

ตารางที่ 3.3 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีจากการ
แบ่งกลุ่มย่อย 

26 

ตารางที่ 3.4   สรุปประเด็นความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการแบ่งกลุ่มย่อย 27 

ตารางที่ 3.5 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีจาก
แบบฟอร์มแบ่งกลุ่ม 

28 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ าของผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 36 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อายุ) 37 
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 38 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 39 

ตารางที่ 4.5 เกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจ 40 

ตารางที่ 4.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร 40 

ตารางที่ 4.7 ร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน 41 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
ภาพที่ 2.1   แสดงขั้นตอนการจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา อสวท. 13 

ภาพที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 36 

ภาพที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อายุ) 37 

ภาพที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 38 

ภาพที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 39 

ภาพที่ ผ.ข -1 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ์ลงนามเข้าร่วมงาน
โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

51 

ภาพที่ ผ.ข -2 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อสวท. 51 

ภาพที่ ผ.ข -3 การจัดบูธนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 

52 

ภาพที่ ผ.ข- 4 กล่าวเปิดงานโครงการสรรหา อสวท. โดยนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์  
ผู้  ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

53 

ภาพที่ ผ.ข -5 กล่าวรายงานโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสรรหา อสวท. โดย ดร.เปรมศิริ สมพรเสริ
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

53 

ภาพที่ ผ.ข 6 ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล  
มอบของที่ระลึกแด่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

54 

ภาพที่ ผ.ข 7 ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

54 

ภาพที่ ผ.ข -8 ภาพรวมเพ่ือเป็นที่ระลึก ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

55 

ภาพที่ ผ.ข-9 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแนะน ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
โครงการ อสวท. 

55 

ภาพที่ ผ.ข -10 นายธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน” 

56 

ภาพที่ ผ.ข -11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน  

56 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
   

ภาพที่  หน้า 
ภาพที่ ผ.ข -12 กลุ่มท่ี 1 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี 57 

ภาพที่ ผ.ข -13 กลุ่มท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 58 

ภาพที่ ผ.ข -14 สรุปประเด็นความต้องการให้ค าปรึกษา แก้ไข้ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 59 

ภาพที่ ผ.ข -15 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพรวมกันเพ่ือเป็นที่ระลึก 59 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงาน “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” 
ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิก อสวท.
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน และ
เชื่อมโยงน าปัญหา/ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.)ของชุมชนมาสู่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท.เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนต่อไป 

 

ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท.จ านวนกว่า 9,000 คน กระจายอยู่ ใน พ้ืนที่  44 จังหวัดทั่ วประเทศ  
โดยมีจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท.จ านวน 33 จังหวัด ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน อสวท.ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการน า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรให้มีการสรร
หาสมาชิก อสวท.เพ่ิมเติมขึ้นในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร อุทัยธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด 
อ านาจเจริญ และสตูล เพ่ือให้ได้สมาชิก อสวท.จ านวนไม่น้อยกว่า 1,050 คน มาท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและรองรับการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปของอาสาสมัคร ให้สามารถ
รองรับการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ระดับต าบลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 
ความหมาย บทบาท หน้าทีข่องสมาชิก อสวท. 
  

 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) หมายถึงบุคคลซึ่งอาสามาท าหน้าที่เป็นสื่อกลางน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ ไปกระจายเผยแพร่สู่ชุมชนเพ่ือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน เช่น การประกอบอาชีพทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งเป็นคนกลางในการ
น าความต้องการของชุมชนมาสู่คลินิกเทคโนโลยี  โดยจุดมุ่งหมายของการด าเนินงาน อสวท. คือเพ่ือสร้าง
บุคลากร อสวท.ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับ ต าบลทั่วประเทศ โดยรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจแสวงหาความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ข่าวสารวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
ประดิษฐกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ฯลฯ ทั้งนี้ อสวท.จะเป็นผู้ที่มีความสามารถอธิบาย เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองและชุมชนใกล้เคียงท้ังนี้ อสวท. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับสูง เพียงแต่
มีความเต็มใจท าหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทน    
  

 บทบาทของสมาชิก อสวท. เป็นผู้น าความรู้ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชุมชนใน
ท้องงถ่ินต้องการเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชุมชน 

 

หน้าที่ของสมาชิก อสวท. 

1. ติดตามข่าวสารความรู้และให้ความสนใจในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

2. พบปะ/พูดคุย/แนะน า เพื่อนบ้านในชุมชนและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
แจ้งให้สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย อสวท. เพ่ือน าไปแก้ไขและให้ค าตอบกับชุมชน 

3. รับรู้เรื่องราว ปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนได้รับประโยชน์ 

5. เป็นผู้ประสานเชื่อมโยง การสื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชน กับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท.
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อสวท. 

การสรรหาสมาชิก อสวท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีที่แสดง
ความจ านงเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท.จัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีเครือข่าย 
อสวท. เพ่ือต้องการสรรหาบุคลากรมาท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) ให้เข้าถึงชุมชน และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้มากที่สุด โดยก าหนดเป้าหมายในการสรรหาสมาชิก อสวท. 
ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดจ านวนไม่น้อย 150 คน 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสมาชิก อสวท. ภายหลังจาก
ที่บุคคลให้ความสนใจสมัครเข้าเป็น อสวท.แล้วนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย อสวท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ให้กับสมาชิก 
อสวท. เพ่ือให้สมาชิก อสวท. ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งเข้าใจในพันธกิจของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับสมาชิก อสวท.ในเพ่ิมความรู้พัฒนาตนเองและการสื่อสารกับชุมชน รวมทั้งเพ่ือน าเสนอ
ประเด็นปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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การจัดท าจดหมายข่าว อสวท. เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการแบ่งปันความรู้ การเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก อสวท.และ
เครือข่าย โดยจัดท าจ านวน 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) แล้วส่งให้แก่สมาชิก อสวท.ทั่วประเทศตามรายชื่อและที่อยู่
ในระบบคลินิกออนไลน์ 

 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. หลังจากที่คลินิกเทคโนโลยีที่เข้า

ร่วมเป็นเครือข่าย และด าเนินการสรรหาสมาชิก อสวท.แล้วนั้น ในแต่ละปี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 
สามารถลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาหรือความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ของสมาชิก 
อสวท. แล้วน าประเด็นเหล่านั้นมาจัดกลุ่ม ล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน และจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยีหรือโครงการอ่ืนๆ ของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

 

การประชุมรวมพล อสวท.ประจ าปีเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน วทน. สร้างความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย อสวท.ทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุมคือ  
การน าเสนอผลงานของสมาชิก อสวท.การศึกษาดู งานผลงานของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และสมาชิก อสวท.ที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่ 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท.รวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการสรรหาสมาชิก อสวท. แล้วนั้น คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 
ควรด าเนินการดังนี้ 
  

1. การประชาสัมพันธ์และเชิญผู้ เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท.ต้องชี้แจง
รายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแนบคู่มือการด าเนินงาน อสวท.ก าหนดการ และแผนที่จัดกิจกรรมไปกับจดหมาย
เชิญด้วย ทั้งนี้ การเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นให้มีการกระจายตัวทั้งในเชิงผู้สมัคร (ตามคุณสมบัติข้อ 6) และเชิง
พ้ืนที ่(โดยครอบคลุมพื้นที่ระดับต าบลในพ้ืนที่จังหวัด) 

 

2. การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
       

 2.1) แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมควรให้มีการกรอกรายละเอียดชื่อ-สกุล และที่อยู่ (รวมถึง
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ให้ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิมพ์เพ่ือเตรียมในขั้นตอนการลงทะเบียน 
เข้างาน (ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลย) และขั้นตอนการเบิกค่าพาหนะ (ใบส าคัญ
รับเงิน) 
       2.2) ก าหนดวันในการตอบรับให้ชัดเจน (ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 - 30 วัน) หากเลย
ก าหนดวันดังกล่าวไปแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  
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2.3) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท.ควรต้องตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ชัดเจนด้วย เพ่ือลดปัญหาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ เอกสารประกอบกิจกรรม 
และอาหาร ฯลฯ 
  

3. วิทยากร : กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรม 
  

4. การประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบโครงการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท.
(อย่างน้อย 2 คน) ต้องเข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ (วัน/สถานที่/ผู้เข้าร่วม/อ่ืนๆ) ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15-30 วัน 
  

5. ด าเนินการจัดกิจกรรม ตามร่างก าหนดที่แนบ 
6. การรายงานผล 

        

1) ข้อมูลสมาชิก อสวท.ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อาชีพ ลงใน
ฐานข้อมูลสมาชิก อสวท.ในระบบคลินิกออนไลน์ (Clinic Mornitoring Online; CMO) ภายใน 15 วันหลังเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรม 
      

2) รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ ผลการด าเนินงาน (รายชื่อสมาชิก การ
ด าเนินกิจกรรม ประเด็นความต้องการในการประชุมกลุ่มย่อย สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ) งบประมาณที่
ใช้จ่าย พร้อมทั้งสรุปผลข้อคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี
ข้อมูล จ านวน 1 แผ่นไปให้ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ : 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ได้เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปของอาสาสมัคร ให้สามารถ
รองรับการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในแต่ละพ้ืนที่ 
 โดยครอบคลุมพ้ืนที่ระดับต าบลในจังหวัด 
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บทที่ 2 

 

การจัดโครงการ เพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

กลุ่มเป้าหมาย : พ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี 
 จากการด าเนินงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ด าเนินการ
รวบรวมสมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ 
  

1. ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม/ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น/นักวิชาการ/นักเรียน นักศึกษา 
  

2. กลุ่มผู้มีความสนใจติดตามข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้น เสียสละในการ
ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา เครือข่าย อสวท. และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงขั้นตอนการจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา อสวท. 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

จัดส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับ 

ประสานและตรวจสอบหนังสือเชิญ
กับกลุ่มเป้าหมายว่าได้รับหรือไม่ 

ไม่ได้รับ 

รอการยืนยันการเข้าร่วม 

ได้รับ 

ไม่เข้าร่วม 

สรุปรวมจ านวนผู้เข้าร่วม 

เขา้ร่วม 
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บทที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงาน “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” 
ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยอาศัย
ความร่วมมือของสมาชิก อสวท. ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และ
เชื่อมโยงน าปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย อสวท. เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป 

ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จ านวนกว่า 9,000 คน กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 44 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
จังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท. จ านวน 33 จังหวัด ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน อสวท. ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการน า 
วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรให้มีการสรรหาสมาชิก อสวท. เพ่ิมเติมขึ้นใน
พ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร อุทัยธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ และสตูล เพ่ือให้ได้สมาชิก 
อสวท. จ านวนไม่น้อยกว่า 1,050 คน มาท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรองรับการ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วทน. ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป 
 

รายช่ือสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี 
 จากการรวบรวมจัดโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) ณ ห้องประชุม
สังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 172 
คน แบ่งเป็น 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ     6 คน  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิก อสวท.  161 คน (สมัครเป็นสมาชิกจ านวน 159 คน) 
- สื่อมวลชน     5 คน 

 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสรรหาสมาชิก อสวท. ครอบคลุม 7 อ าเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรีดังนี้ 
 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   58 คน (ชาย 16 คน , หญิง 42 คน) 
 อ าเภอไทรโยค    35 คน (ชาย 18 คน, หญิง 17 คน) 
 อ าเภอบ่อพลอย    2 คน (ชาย 2 คน) 
 อ าเภอท่ามะกา    1 คน (ชาย 1 คน) 
 อ าเภอท่าม่วง    15 คน (ชาย 5 คน, หญิง 10 คน) 
 อ าเภอเลาขวัญ    1 คน (ชาย 1 คน) 
 อ าเภอด่านมะขามตี้ย    10 คน (ชาย 6 คน ,หญิง 4 คน) 
 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  39 คน (ชาย 14 คน , หญิง 25 คน)  
      รวม 161 คน (ชาย 63 คน , หญิง 98 คน)
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ตารางท่ี 3.1 รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) จ าแนกตามอ าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2557  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
1. น.ส.กรรณิการ์ ภาสดา 58/1 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 084-1227130 9790 

2. นายกวีวงษ์ วงษ์อัยรา 176/3 ม.6  ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 092-7786525 9786 

3. น.ส.กาญจน์สิตา เสาวกุล 5 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71110 092-2562514 9795 

4. น.ส.กิ่งกาญจน์ ยางศรี 46/17 ม.1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 098-9291324 9799 

5. น.ส.เกตุนภา จิรจันทร์ดี 80 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 090-7901168 9805 

6. นายขนบ อินทะบุตร 236 ม. 5 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 081-9417498 9627 

7. นางขวัญตา สีทอง 152/7 ม.1 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 085-2970397 9803 

8. น.ส.คณัสนันท์ น้อยทิพย์ 3 ม.3 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71190 088-4854314 9630 

9. นางจารุณี กฐินหอม 522 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 089-9111240 9647 

10. นางจินตนา เปริญะพันธ์ 174 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 081-9434179 9638 

11. น.ส.จิราพร บัวแก้ว 119/3 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 087-1645976 9804 

12. น.ส.จิราพร  ยิ้มศรีแพร 23/9 ม.9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 082-2485153 9801 

13. น.ส.จิราภรณ ์ งามสมชาติ 53/6 ม.6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 092-6585796 9628 

14. นางจรูญศรี นาคินทร์ 17/3 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 081-0069838 9592 

15. น.ส.ชลธร เปี่ยมสะอาด 21 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085-2942677 9800 

16. นายชัยพัฒน์ ภังคานนท์ 46 บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-2984927 9802 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

17. นายณัฐภณ กฐินหอม 522  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-3176368 9641 

18. น.ส.ณัฐิตา ขีเจริญสุข 260/8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-0015679 9794 

19. น.ส.ณิธิพร บัวอ่ า 124 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 061-1915683 9621 

20. นางดรุณี ประเสริฐสุข 15/3 ม.3 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 058-4268345 9593 

21. น.ส.ฐานิตา จุนทการ 99/18 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 086-3449383 9644 

22. นางดุจดาว กิจธนาก าจร 76/27 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0927245057 9599 

23. นายธนากร เมฆแดง 24 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 089-0883554 9604 

24. น.ส.ธัญชนก จิณแพทย์ 19/71 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 080-7845537 9615 

25. นางนันท์นภัส ฤทธี 99/1 ม.9 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-7213327 9635 

26. น.ส.นันทนัช ช้างคล้าย 309/2 ม.1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 091-2215542 9603 

27. นายธีระยุทธ ยางสวย 49/8 ม.4 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71150 081-0079050 9597 

28. นางบุญชื่น พิทักษ์วงศ์ 2/21-22 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-0934998 9637 

29. นายบุญชู นาคอ้น 282 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-7823524 9606 

30. น.ส.นิละชา ปรางค์จันทร์ 138 ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085-8627536 9791 

31. น.ส.ผานิต โฉมฉิน 111/3 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-7239799 9616 

32. นายพิรัฐ ศักดิ์เรืองงาม 100/6 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-5155885 9624 

33. น.ส.พรพิมล สีมา 3 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 080-0655350 9631 

34. น.ส.เพ็ญนภา สีหาโครต 128 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-6184383 9598 

35. น.ส.ภณิญา ปัญญาเบญจเกษม 174 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-7194436 9601 
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36. นางภิรมย์ มังกโรทัย 195 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-7013175 9632 

37 นางมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 126/71 ม.8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-0030569 9626 

38. นางยุวดี เรืองสิทธิชัย 236/58 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-2623707 9629 

39. นายราชัญ สมทบ 238/32 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 089-9349872 9608 

40 นางรุ่งฤดี สืบต้อย 8/9 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 080-0254905 9600 

41. น.ส.วาสนา บัวย้อย 3 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-0153778 9605 

42. ด.ญ.วันนิสา สุขพรหม 31 ต.บ้านหนือ ต.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 098-9126871 9618 

43. นายวีรยุทธ แสงเฟือง 148/10 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-1949516 9609 

44. นายวีระ พรมแดง 132/65 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-589805 9610 

45. นายศรัณย์ สว่างอารมย์ 19 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-5262489 9639 

46. น.ส.ศิริลักษณ์ ใจก าแหง 30/41 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 080-6567525 9797 

47. นางศิริวรรณ จงเจริญ 23/1 ม.3 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085-7038224 9798 

48. นางสกุณา ปั้นทอง 794 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-2573099 9617 

49. นายสมบูรณ์ เบ้าทอง 6 ม.5 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-0465632 9596 

50. นายสมโภช เสลานิ่ม 102 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 - 9595 

51. น.ส.สรัญญา บุญทวีบรรจง 10 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-3287988 9645 

52. นางสาวิตรี สุตภวา 6/15 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-3170799 9607 

53. นางส าเริง เกตุทอง 96 ม.10 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 085-2944417 9625 

54. นางวนิดา เฮงหิรันต์ 368 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71150 086-1614229 9634 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        18 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

55. นายสมศักดิ์ เจริญสุข 40/4 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-9031269 9623 

56. นางสิรินธร รสหวาน 133 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 089-7456915 9633 

57. นางสุนันท์ ไสยะหุต 178 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 092-2676757 9636 

58. นายสุเมธ จนัทร์เจือจุน 95 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 090-9799983 9622 

59. นางอรัญญา กลั่นแกล้ว 26/12 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-1524320 9642 

60. ด.ญ.อักษราภัค แสงศุภมิต 9/2 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 082-2974612 9619 

61. น.ส.อัมพา เอกจิตต์ 79/2 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 086-3684558 9792 

62. น.ส.อุดม ไพศาล 488/2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-1569831 9640 

63. นางอุษาวดี อยู่สถาพร 473/1 ต.เขาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 089-5233996 9643 

64. นายเอกราช ปัญญาโรจน์ 83/25 ม.5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 086-3566660 9611 

อ าเภอไทรโยค 
65. น.ส.กาญจนา สุรีย์พิศาล 191 ม.2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-7741423 9770 

66. น.ส.กัลยา ตึกดี 15 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 082-2441514 9646 

67. นางเกตศิญา มงคล 136/3 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 089-9366292 9820 

68. นางเกศราภรณ์ หมื่นชนะ 70/1 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 080-6521795 9720 

69. นางขวัญเนตร กาญจนฤทธิไกร 27 ม.10 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 089-2566843 9649 

70. น.ส.จันทร์ทิพย์ ศรีชัยนาท 28 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 089-9129833 9719 

71. น.ส.จีรนันท ์ ปิ่นบัวทอง 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุรี  71150 084-4256914 9783 

72. นางเจียมจิตร ฉ่ าเกตุ 230 ม.1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 086-1677357 9734 
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73. นายฉัตร เมฆลับ 25/1 ม.6 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 - 9669 

74. นายเฉลิมพล ศรีทอง 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-7041141 9782 

75. นายโชคชัย คงพยัคฆ์ 319 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-813690 9671 

76. นายเซกิ กรมวงศ์ 74 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 092-6372165 9674 

77. นายณัฐพล เทศนานัย 269/1 ม.7 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  085-4889877 9867 

78. นายทองพูล คชวงศ ์ 9 ม.6 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-9108270 9665 

79. น.ส.ทองอินทร์ สุวรรณศรี 117/2 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 084-5431866 9818 

80. นางทิพวัลย์ ใครหอม 45 ม.1 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-0115540 9725 

81. นายทิวาห์ สุดประเสริฐ 207 ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 092-3891819 9728 

82. นายธนากร เที่ยงน้อย 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-5222714 9793 

83. นายธีรฌานนท์ นาคสุข 534 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 098-9140028 9732 

84. นายธงชัย ดีท้วม 275 ม.4 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-0509854 9722 

85. นางนกน้อย บุญรอด 638 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 098-9979357 9682 

86. นางนวพร แซ่โง้ว 23/3 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 087-1640080 9730 

87. นายนวภูมิ รัตนเมธีสิทธิกุล 131/2 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 092-7289231 9735 

88. นายบุญยัง เสียงใส 112 ม.4 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-3784656 9723 

89. นายบุรินทร์ แสงสุข 284 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 71150 083-9930660 9788 

90. น.ส.เบญจพร สระเงินสิงห์ 333/3 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 080-6563784 9663 

91. น.ส.ปรางค์ฉาย  พันธ์เพชร 56 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-2544932 9796 
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92. นางปาริชาติ ชูแก้ว 527 ม. 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 088-5434298 9721 

93. นางไพรินทร์ ฟักโต 59 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไ ทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 090-7865179 9650 

94. นายมงคล แหวนอ่อน 306 ม.9 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-0756635 9652 

95. น.ส.มนทกานต์ บุญมี 42/3 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-2301194 9819 

96. นายมาโนทย์ จันทร์หมื่น 239 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-5510760 9667 

97. นางละออง สิงห์โสภณ 106/2 ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 084-8845996 9731 

98. น.ส.ลาวลัย ์ มะเจียกจร 159 ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-7027141 9729 

99. น.ส.วนสันันท์ สายแก้ว 78/1 ม.7 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 094-2622528 9784 

100. นางวิมล โพธิ์มี 12 ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 083-3117175 9868 

101. นางวิสุทธิ์ ยอดเรือน 84/2 ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-1992984 9678 

102. นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง 212 ม.7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-0397429 9651 

103. นางสายฝน เอ่ียมมา 1/1 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-7348370 9821 

104. นางสุกัญญา ชัยวงษ์ 77/1 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-7051153 9724 

105. นายสิงห์ เพชรรุณ 77/2 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 086-0074904 9733 

106. นายสุริยา บุนนาค 333/3 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-6124743 9648 

107. นายสุริยัน มูลกิจติ 35 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 081-8051510 9653 

108. นางสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ 99 ม.1 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 089-9198056 9727 

109. นายสุเทพ ฐานเหล็ก 25 ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 084-4267251 9680 

110. น.ส.อัมรา รักษา 56 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 086-1707204 9736 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 21 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

111. นายเสกสรรค์ ปลื้มจิต 112 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  71150 089-5105186 9676 

อ.ท่าม่วง 
112. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล 32 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 081-1904986 9808 

113. น.ส.ณัฏฐินชิา กุลวุฒิ 17/1 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 083-3156944 9806 

114. นางจรรยา นกจันทร์ 21/1 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71130 081-7633081 9745 

115. น.ส.เกศณีย์ ไทยถานันดร์ 46/3 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71110 086-5110517 9747 

116. นางจาตุรี ใจแก้ว 67/1 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71130 081-2934173 9744 

117. น.ส.ดวงกมล แซ่เล้า 91 ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 084-7547834 9748 

118. น.ส.ดวงสมร นาคช านาญ 113/1 ม.3 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71110 084-7649382 9742 

119. ว่าที่ ร.ท.ธีรพล จิณแพทย์ 626/29 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-8284086 9807 

120. นายบุญช่วย มณีโชติ 28/4 ม.13 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 0852966513 9738 

121. นางปณิดา โตวงษ ์ 96/4 ม.3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 0813853559 9749 

122. นายสมเจตน์ ชูศรี 9 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 086-1729195 9751 

123. นางส้มแป้น โจงจาบ 111/4 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 081-1998749 9737 

124. ว่าที่ร.ท.สมยศ นิลเขียว 58/1 ม.3 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 087-0829088 9789 

125. นางสุกัญญา อารีรักษ์ 79/3 ม.13 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 092-0627110 9746 

126. นางอารีรัตน์ เชื้อวู้หลิม 28/1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 - 9743 

127. นายเอกรินทร์ ศิลลา 14 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 089-2588540 9750 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

อ.เลาขวัญ 
128. นายพนม พลายละหาร 13 ม.10 ต.หนองโสน อ.เลาชวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 098-4827045 9766 

อ.พนมทวน 
129. น.ส.นริศรา มูลเมือง 189 ม.8 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 087-1545106 9761 

130. น.ส.น้อย - 143/1 ม.1 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 080-6602165 9760 

131. นายสมบัติ ชีวังกุล 108/2 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 092-7811236 9762 

อ.ท่ามะกา 
132. น.ส.พัชราภรณ ์ ละเอียดสิริเลิศ 338 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 034-561739 9765 

133. นายสุพร อัตต์สินทอง 317 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 081-8565367 9764 

134. นางสุภัทรา โชติกเสถียร 1/151 ม.2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 081-7575523 9763 

อ.ด่านมะขามเตี้ย 
135. น.ส.จุฬาวรรณ สมทรง 162/1 ม.4 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  71260 081-1787707 9753 

136. น.ส.กรรณิการ์ ทิพย์เครือ 46/1 ม.6   ต.หนองไผ่   อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 083-3168332 9756 

137. นางวิภาวดี ช านิถาวรกุล 62 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 088-4584279 9754 

138. นายส ารอง แหยมแจ่ม 157/1 ม.5 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 087-1689359 9752 

139. นายสุวรรณ สิทธิสร 50/1 ม.5 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 086-1682985 9755 

140. น.ส.สวุรรณี เอ่ียวสกุล 199 ม.2 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 086-5119824 9757 

  อ.บ่อพลอย 

141. นายนิพนธ์ พูลสมบัติ 90/5 ม.18 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 085-2625467 9759 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขสมาชิก 

142. นายพลชัย จรัสชยพงศ์ 20 ม.10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 082-2472471 9758 

นอกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
143. นางนงนุช สังข์อยุทธ 109/68 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 085-8300833 9787 

144. น.ส.นงลักษณ์  ขุนโอษฐ์ 147/64 ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 089-2480181 9779 

145. น.ส.จุฑามาศ ธนากรวัฒนชัย 487/21 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  70000 086-1059658 9772 

146. น.ส.กุลธิดา อิทธิพร 19 ม.5 ต.แปลงยาว อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 24190 081-6748938 9780 

147. นางน้ าฝน เอกสนธิ์ 48 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 095-7325121 9768 

148. นางเปรมศิริ สมพรเสริม 110/4 ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 081-6599625 9809 

149. นางเปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย 111/27 ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 081-7275321 9785 

150. น.ส.พรรณารายณ์ ตันติสุขารมย์ 65/2-3 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 090-7899457 9773 

151. นายพิทยา แก้วชมภู 50 ม.1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มเบน จ.สมุทรสาครอ 74110 087-3497334 9774 

152. น.ส.พรทิพย์ เปรมยิ่ง 18 ม.9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 082-0843205 9776 

153. นายเมธี วิบูลย์เขียว 62 ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-9709719 9781 

154. น.ส.รัณญา โชคบรรดาลสุข 9/5 ม.4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 080-0211456 9771 

155. น.ส.วันนสิา เชื้อคง 120 ม.12 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 081-5734753 9778 

156. นายสมใจ พรหมดวง 50/809 ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.กาญจนบุรี 11110 085-2162489 9767 

157. น.ส.สุทธิดา มินสาคร 62 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 097-0049325 9775 

158. น.ส.สวุรรณี ศรีทองอินทร์ 60/25 ม.7 ต.อนุเสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 085-8326917 9769 

159. น.ส.หทัยชนก อ่อนสุวรรณ์ 14 ม.6 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14260 082-7804314 9777 
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การจัดโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) 
 การด าเนินโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (อสวท.) มีล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 3.2 ก าหนดการการจัดด าเนินโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
 

เวลา รายการ 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน (พร้อมถ่ายรูปเพื่อท าบัตรสมาชิก อสวท.) 

09.00 - 09.30 น. กล่าวรายงาน 
โดย ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม 
      ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
กล่าวเปิด 
โดย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

09.30 – 10.00 น. การบรรยายแนะน าคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โดย ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม 
      ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.15 – 11.00 น. 
 

การบรรยายแนะน ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการ อสวท.  
โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ 
      ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจ าภูมิภาค  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11.00 – 12.00 น. 
 

การบรรยาย “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน” 
โดย นายธนากร พละชัย 
      ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
 

การบรรยาย “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน” (ต่อ) 
โดย นายธนากร พละชัย 
      ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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เวลา รายการ 

14.00 – 15.00 น. 
 

เวทีเสวนาสมาชิก อสวท. แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม (ตามความสนใจ) ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี  
    โดย อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย / นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา /นางสาวปรางค์ฉาย พันธ์
เพชร 
          คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
          นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ / นายชุมพล เยาวภา 
          ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 กลุ่มท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
    โดย ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม / นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์  
          คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
          นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค / นางสาวอัญชลี งอยผาลา 
          ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15 – 15.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเอกสาร (ใบสมัครสมาชิก อสวท. / แบบประเมิน / แบบฟอร์ม
แบ่งกลุ่มเสวนา อสวท.) พร้อมรับของที่ละรึก (เสื้อ อสวท.) 

15.30 – 16.00 น. น าเสนอผลการจัดเวทีเสวนา สมาชิก อสวท.  โดย ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

16.00 – 16.30 น. กล่าวสรุป/ปิด 
โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ 
      ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม 
      ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 

16.30 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ รับค่าพาหนะ และเดินทางกลับ 
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ประเด็นความต้องการในเวทีเสวนาสมาชิกอสวท.  
 จากการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย โดยสรุปเป็นประเด็นความต้องการหรือประเด็นที่มีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานดังนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี 
พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม     อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย / นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา /นางสาวปรางค์ฉาย พันธ์เพชร 
                   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ / นายชุมพล เยาวภา 
                   ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 3.3 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีจากการแบ่งกลุ่มย่อย 
 

ล าดับ ประเด็นความต้องการให้ค าปรกึษาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

สถานที่ ผู้ประสาน/โทรศัพท ์

1 อาหารหมัก TMR และเครื่องอัดไฮโดรลิกส์ ชุมชนบ้านใต ้ บุญช่วย 085-2966513 

2 การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1   บุญช่วย 085-2966513 

3 

การท าก๊าซชีวภาพ  
 

หมู่บ้านหนองกุ่ม  คุณปานทอง 086-1640513 

ชุมชนบ้านใต ้ คุณจรูญศรี 081-0069838 

บ้านเก่า (ล าทหาร) คุณขนบ 081-9417498 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

คุณวิภาวดี 088-4584279 

บ้านหนองนกดี คุณเกตุนภา 090-7901168 
4 การแปรรูป อ.เลาขวัญ คุณพนม 098-4827045  
5 การแปรรูปเห็นหลินจือ ขาดตลาด กลุ่มพัฒนาดินบ้านพรุพรม คุณปานทอง 086-1640513 
6 เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยจากฟางข้าว  คุณส้มแป้น 081-1998749 
7 ไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว อ.ไทรโยค คุณปาริชาติ 088-5434296 
8 การยืดอายุผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร

แปรรูปและมาตรฐานการผลิต กล้วย มัน เผือกฉาบ 
ชุมชนน้ าตกไทรโยคน้อย คุณกัลยา 082-2441514 

9 การบริหารจัดการน้ า อ.ไทรโยค   อ.ธนากร 
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กลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม  ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม / นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์  
             คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค / นางสาวอัญชลี งอยผาลา 
            ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 3.4  สรุปประเด็นความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการแบ่งกลุ่มย่อย 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานที ่ ผู้ประสาน/โทรศัพท์ 

1. การ ยืดอายุหน่อไม้ลวก  เก็บให้ได้นาน อ.ไทรโยค คุณละออง 084-8845996 

2. 
ผักไฮโดโปรนิกส์ ต้นทุนการผลิต  ปัญหาน้ าน้อย 
ลดต้นทุนการผลิต 

ช่องสะเดา  
อ.ลาดหญ้า 

คุณคนัสนันท์ 088-4854314
ร้อยตรีวีระ 0613192315 

3. การเพาะเห็ด กลุ่มไทรโยค คุณโชคชัย 081-1813690 

4. 
การแปรรูป มะขามเปรี้ยวยักษ์ ผลไม้ 
ต้องการเครื่องมือ 

วังกระแจะ  
อ.ไทรโยค 

คุณวิสุทธิ์ 081-1992984 

5. 
การน าเศษวัสดุเหลือใช้ น ามาพัฒนาเป็นชิ้นงาน อยากได้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม คุณทิวา 092-3891819 

6. 
ปุ๋ยชีวภาพที่ท าจากพืชสมุนไพร เศษวัสดุเหลือใช้จากส้มโอ 
ข้าวโพด สะเดา เพ่ือก าจัดแมลง 

ต.วังกระแจะ 
คุณสุกัญญา 0817051153 
คุณจาตุรี 081-2934173 

7. ถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ (แกลบเผา) ต.วังเย็น อ.เมือง คุณธีรยุทธ 081-0079050 
8. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์  คุณนิพนธ์ 085-2625467 

9. แปรรูปข้าวโพดหวาน ช่องทางการจ าหน่าย ต.ด่านมะขามตี้ย คุณจุฬาวรรณ 081-1787707 

10. 
วิธีการบริหารจัดการอ้อย นอกจากการเผาแล้วมีวิธีการจัดการ
อย่างไรบ้าง 

รร.เทศบาล 1 คุณเอกราช 086-3866660 

11. 
อยากท าไบโอแก๊สจากอุจจาระและสามารถน ากากที่ได้น าไป
ท าปุ๋ย 

รร.วิสุทธิรังสี  คุณ ธีรพล 081-8284086 
12. 

การผลิตมะยมเชื่อไร้เมล็ด ท าให้ได้เครื่องเจาะเม็ด 1 เครื่อง
แต่ขนาดของมะยมไม่ได้ขนาดที่ต้องการ พัฒนาสูตรให้ดีขึ้น 
เก็บได้นาน  

13. ชมพู่มีต าหนิปริมาณมาก ต้องการแปรรูปเป็นผลอบแห้ง 
ต.ท่าตะคร้อ  
อ.ท่าม่วง 

คุณจรรยา 081-7633081 

14. การแปรรูปกล้วยหักมุก ต.ไทรโยค คุณบุญยัง 081-3784650 
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ตารางท่ี 3.4  สรุปประเด็นความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการแบ่งกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานที ่ ผู้ประสาน/โทรศัพท์ 

15. 
การปลูกพืช 5 อย่าง ในพืชที่ 1 ไร่ และช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

อ.บ่อพลอย คุณ นิพนธ์085-2625467 

16. การเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดถังเช่า รร.เทศบาล 2 
คุณโชคชัย 081-1813690 
ร้อยตรีวีระ 081-1813690 
คุณคนัสนันท์ 088-4854314 

17. การแปรรูปเห็ดให้เป็นเครื่องดื่ม อาจผสมเนื้อเห็ด ท.ต.น้ าตกไทรโยคน้อย คุณธีรฌานนท์ 098-9140028 

18. 
จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน 

 คุณสุพร 081-8565367 

 

ความต้องการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากแบบฟอร์มแบ่งกลุ่ม 
 

ตารางท่ี 3.5 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีจากแบบฟอร์มแบ่งกลุ่ม 

กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

การแปรรูป 
 

การแปรรูป พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน การยืด
อายุพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่าย 

คุณสรัญญา บุญทวีบรรจง 086-3287988 

คุณกัลยา ตึกดี 082-2441514 

คุณจันทร์ทิพย์ ศรีชัยนาท 089-9129833 
คุณธงชัย ดีท้วม 089-0509854 
คุณบุญยัง  เสียงใส   081-3784650 
คุณลาวัลย์ มะเจียกจร 085-7027141 
คุณนวพร แซ่โง้ว 087-1640080 

แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เห็ดพร้อมดื่ม     
(อาจผสมเนื้อเห็ด)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
เกี่ยวกับเห็ด ช่องทางการตลาด 
 

คุณนวภูมิ  รัตนเมธีสุทธิกุล 092-7289231 
คุณสมศักดิ์ เจริญสุข 087-9031269 
คุณยุวดี เรืองสิทธิชัย 092-2623707 
คุณคณัสนันท์ น้อยทิพย์ 088-4854314 
คุณธีรฌานนท์ นาคสูง 098-9140028 
คุณจาตุรี ใจแก้ว 081-2934173 
คุณพนม พลายละหาร 098-4827045 

การยืดอายุและการต่อยอดการแปรรูปหน่อไม้ลวก 
คุณน้อย 080-6602165 
คุณนันทนัช ช้างคล้าย 091-2216642 
คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

การแปรรูป 

การยืดอายุและการต่อยอดการแปรรูปหน่อไม้ลวก 
(ต่อ) 

คุณนันทนัช ช้างคล้าย 091-2216642 
คุณนริศรา มูลเมือง 087-1545106 
คุณชลธร เปี่ยมสะอาด 085-2942677 
คุณจิราพร ยิ้มศรีแพร 082-2485153 
คุณณัฏฐณิชา กุลวุฒิ 083-3156944 

การแปรรูปมะยมไร้เมล็ด ยืดอายุ บรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาเครื่องเจาะเม็ดมะยม 

คุณณิธิพร บัวอ่ า 061-1915683 
คุณพัชราภรณ์ อะเอียดสิริเลิศ 089-5487069 
คุณณัฏฐณิชา กุลวุฒิ 083-3156944 
ว่าที่ร.ท ธีรพล จิณแพทย์ 081-8284086 
คุณเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล 081-1904986 

แปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ พัฒนาเครื่องมือเจาะ
เม็ดมะยม บรรจุภัณฑ์และช่องการจัดจ าหน่าย 

คุณสุกัญญา  ชัยวงษ์ 081-7051153 
คุณนันทนัช ช้างคล้าย 091-2216642 
คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณวิสุทธิ์ ยอดเรือน 081-1992984 

การแปรรูปและการปลูกข้าวโพดหวาน พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด 

คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณจุฬาวรรณ สมทรง 081-1787707 

การเกษตร 
การเพาะปลูกผักไฮโดโปรนิก เกษตรอินทรีย์ ผัก
ปลอดสารพิษ  ต้นทุนและช่องทางการตลาด 
 

คุณดรุณี ประเสริฐสุข 085-4268345 
คุณนันทนัช ช้างคล้าย 091-2216642 
คุณวาสนา บัวย้อย 083-0153778 
คุณบุญชู นาคอ้น 083-7823524 
คุณสาวิตรี สุตภวา 083-3170799 
คุณวีรยุทธ แสงเฟือง 081-1949516 
ร้อยตรีวีระ พรมแดง 061-3192315 
คุณธัญชนก จิณแพทย์ 080-7845537 
คุณสกุณา ปั้นทอง 089-2573099 
คุณสมศักดิ์ เจริญสุข 087-9031269 
คุณพิรัฐ ศักดิ์เรืองงาม 092-5155885 
คุณคณัสนันท์ น้อยทิพย์ 088-4854314 
คุณสิรินธร รสหวาน 089-7456915 
คุณโชคชัย คงพยัคฆ์ 081-1813690 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 
 
 
 
 
 

การเกษตร การเพาะปลูกผักไฮโดโปรนิก เกษตรอินทรีย์ ผัก
ปลอดสารพิษ  ต้นทุนและช่องทางการตลาด (ต่อ) 

คุณสุเทพ ฐานเหล็ก 084-4267251 
คุณส้มแป้น โจงจาบ 081-1998749 
คุณเกศณีย์ ไทยถานันดร์ 086-5110517 
คุณน้อย 080-6602165 
คุณพัชราภรณ์ อะเอียดสิริเลิศ 089-5487069 
คุณสุวรรณี ศรีทองอินทร์ 085-8326917 
คุณวิสุทธิ์ ยอดเรือน 081-1992984 
คุณศิริวรรณ จงเจริญ 085-7038224 
คุณชลธร เปี่ยมสะอาด 085-2942677 
คุณจิราพร ยิ้มศรีแพร 082-2485153 
คุณณัฏฐณิชา กุลวุฒิ 083-3156944 

การเพาะเห็ดถังเช่า เห็ดทั่วไป วิธีการเพาะเลี้ยง 
ช่องทางการตลาด 

คุณธนกร เมฆแดง 089-0883553 
คุณสาวิตรี สุตภวา 083-3170799 
คุณวีรยุทธ แสงเฟือง 081-1949516 
ร้อยตรีวีระ พรมแดง 061-3192315 
คุณสกุณา ปั้นทอง 089-2573099 
คุณวันนิสา สุขพรหม 098-9126871 
คุณสมศักดิ์ เจริญสุข 087-9031269 
คุณพิรัฐ ศักดิ์เรืองงาม 092-5155885 
คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณคณัสนันท์ น้อยทิพย์ 088-4854314 
คุณวนิดา เฮงหิรันต์ 086-1614229 
คุณมาโนทย์  จันทร์หมื่น 089-5510760 
คุณเสกสรรค์ ปลิ้มจิต 089-5105186 
คุณธงชัย ดีท้วม 089-0509854 
คุณธีรฌานนท์ นาคสูง 098-9140028 
คุณเจียมจิต ฉ่ าเกตุ 086-1677357 
คุณนวภูมิ  รัตนเมธีสุทธิกุล 092-7289231 
คุณเกศณีย์ ไทยถานันดร์ 086-5110517 
คุณศิริวรรณ จงเจริญ 085-7038224 

คุณจิราพร ยิ้มศรีแพร 082-2485153 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

การเกษตร 

ท าปุย๋อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ เพ่ือก าจัดแมลงและบ ารุงพืช 

คุณภณิญา ปัญญาเบญจเกษม 092-7194436 
คุณวาสนา บัวย้อย 083-0153778 
คุณบุญชู นาคอ้น 083-7823524 
คุณราชัญ สมทบ 089-9349872 
คุณสกุณา ปั้นทอง 089-2573099 
คุณพรพิมล สีมา 080-0655350 
คุณอุษาวดี  อยู่สุภาพ  089-5233996 
คุณเกศราภรณ์ หมื่นชนะ 080-6521795 
คุณสุกัญญา ชัยวงษ์ 081-7051153 
คุณทิพยวัลย์  ใครหอม 081-0115540 
คุณสุดารัตน์  ประเสริฐลาภ 089-9198056 
คุณนวพร แซ่โง้ว 087-1640080 
คุณละออง สิงห์โสภพ 084-8845996 
คุณส้มแป้น โจงจาบ 081-1998749 
คุณจาตุรี ใจแก้ว 081-2934173 
คุณจรรยา นกจันทร์ 081-7633081 
คุณนริศรา มูลเมือง 087-1545106 
คุณพัชราภรณ์ อะเอียดสิริเลิศ 089-5487069 

การปลูกพืช หมุนเวียน พืชจ านวน 5 ชนิดในพื้นท่ี 
1 ไร่ อยากได้ค าแนะน าเกี่ยวกับพืชว่ามีพืช
อะไรบ้าง 

คุณภณิญา ปัญญาเบญจเกษม 092-7194436 
คุณวาสนา บัวย้อย 083-0153778 
คุณบุญชู นาคอ้น 083-7823524 
คุณสมศักดิ์ เจริญสุข 087-9031269 

คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณคณัสนันท์ น้อยทิพย์ 088-4854314 
คุณพรพิมล สีมา 080-0655350 
คุณลาวัลย์ มะเจียกจร 085-7027141 
คุณดวงสมร นาคช านาญ 084-7649382 
คุณอารีรัตน์ เชื้อวู้หลิม 089-9125467 
คุณพลชัย จรัสชยพงศ์ 082-2472471 
คุณนิพนธ์ พูลสมบัติ 085-2625467 
คุณนริศรา มูลเมือง 087-1545106 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

การเกษตร 

การเพาะเลี้ยงไส้เดือน วิธีการเพาะเลี้ยง ต้นทุน 
การดูแลการท าปุ๋ย และช่องทางการตลาด 

คุณพิรัฐ ศักดิ์เรืองงาม 092-5155885 

คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณสุภัทรา โชติกเสถียร 081-7575523 

วิธีการบริหารจัดการอ้อย นอกจากการเผาแล้วมี
วิธีการจัดการอย่างไรบ้าง คุณเอกราช ปัญญาโรจน์ 086-3866660 
การปลูกดีปรี ใบเหลืองต้นตายและการก าจัดเชื้อรา 
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และช่องทางการตลาด   
พ้ืนที่ต.เกาะส าโรง อ.เมือง ปลูกกันทุกครัวเรือน 

คุณสมบูรณ์ เบ้าทอง 087-0465632 

คุณส าเริง เกตุทอง 085-2944417 
วิธีการบริหารจัดการอ้อย นอกจากการเผาแล้วมี
วิธีการจัดการอย่างไรบ้าง 

คุณทิวาห์ สุดประเสริฐ 092-3891819 
คุณละออง สิงห์โสภพ 084-8845996 

การก าจัดศัตรูพืช การท ายาฆ่าแมลงจากปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ คุณราชัญ สมทบ 089-9349872 
การเลี้ยงกบ คุณละออง สิงห์โสภพ 084-8845996 

พลังงาน 
การผลิต biogas จากเศษอาหารเศษวัสดุเหลือใช้ 
ขยะ อุจจาระคน มูลสัตว์ 

คุณวีรยุทธ แสงเฟือง 081-1949516 
คุณสกุณา ปั้นทอง 089-2573099 
คุณณิธิพร บัวอ่ า 061-1915683 
คุณสุเมธ จันทร์เจือจุน 090-9799983 
คุณมนต์รัตนา ตระกูลโอสถ 083-0030569 
คุณขนบ อินทะบุตร 081-9417498 
คุณภิรมย์ มังกโรทัย 086-7013175 
คุณลาวัลย์ มะเจียกจร 085-7027141 
คุณเอกรินทร์ ศิลลา 089-2588540 
คุณสมเจตน์ ชูศรี 086-1729195 
คุณวิภาวดี ช านิถาวรกุล 088-4584279 
คุณสุวรรณ สิทธิสร 086-1682985 
คุณพัชราภรณ์ อะเอียดสิริเลิศ 089-5487069 
คุณสุวรรณี ศรีทองอินทร์ 085-8326917 
คุณเกตุนภา จิรจันทร์ดี 090-7901168 
คุณณัฏฐณิชา กุลวุฒิ 083-3156944 
ว่าที่ร.ท ธีรพล จิณแพทย์ 081-8284086 
คุณเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล 081-1904986 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

พลังงาน 

การผลิต biogas จากเศษอาหารเศษวัสดุเหลือใช้ 
ขยะ อุจจาระคน มูลสัตว์ (ต่อ) คุณศิริวรรณ จงเจริญ 085-7038224 

การบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียกในชุมชน เพ่ือ
ท าเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือน 

คุณจรูญศรี นาคินทร์ 081-0069838 
คุณดุจดาว กิจธนาก าจร 092-7245057 
คุณราชัญ สมทบ 089-9349872 
คุณจินตนา เปริญะพันธ์ 081-9434179 
คุณอุษาวดี  อยู่สุภาพ  089-5233996 
คุณสุริยา บุนนาค 081-6124743 
คุณเบญจพร สระเงินสิงห์ 080-6563784 
คุณจันทร์ทิพย์ ศรีชัยนาท 089-9129833 
คุณทิพยวัลย์  ใครหอม 081-0115540 
คุณละออง สิงห์โสภพ 084-8845996 

ถ่านอัดแท่งจากวัสดุธรรมชาติ 
คุณจิราภรณ์ งามสมชาต ิ 092-6585796 
คุณธีระยุธ  ยางสวย 081-0079050 

คุณนันทนัช ช้างคล้าย 091-2216642 

ไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว  
คุณเพ็ญนภา สีหาโครต 086-6184383 
คุณปาริชาติ ชูแก้ว 088-5434298 

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือก าจัดเชื้อราในพริก
และดีปรี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

คุณจินตนา เปริญะพันธ์ 081-9434179 
คุณทิพยวัลย์  ใครหอม 081-0115540 
คุณอัมรา รักษา 086-1707204 
คุณวิภาวดี ช านิถาวรกุล 088-4584279 

พลังงานทดแทนอ่ืนๆ คุณดุจดาว กิจธนาก าจร 092-7245057 

น้ า 
การบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

คุณฐานิตา จุนทการ 086-3449383 
คุณมงคล แหวนอ่อน 089-0756635 
คุณจันทร์ทิพย์ ศรีชัยนาท 089-9129833 
คุณทิวาห์  สุดประเสริฐ 092-3891819 
คุณลาวัลย์ มะเจียกจร 085-7027141 
คุณสิงห์ เพชรรุณ 086-0074904 
คุณอัมรา รักษา 086-1707204 
คุณสมบุติ ชีวังกุล 092-7811236 
คุณสุวรรณี ศรีทองอินทร์ 085-8326917 
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กลุ่มข้อมูล ความต้องการให้ค าปรึกษาและปัญหา ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

ดิน 
พัฒนาดิน โดยการใช้พืชหมุนเวียน หรือใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ 

คุณสมบุติ ชีวังกุล 092-7811236 

อ่ืนๆ(ต่อ) 

การสร้างอาชีพ รายได้เสริม 
คุณอุษาวดี  อยู่สุภาพ  089-5233996 
คุณสรัญญา บุญทวีบรรจง 086-3287988 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดอบรมการออกแบบ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน 

คุณสิรินธร รสหวาน 089-7456915 
คุณสรัญญา บุญทวีบรรจง 086-3287988 
คุณกัลยา ตึกดี 082-2441514 
คุณสุพร อัตต์สินทอง 081-8565367 

ต้องการนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดโรคไข้เลือดออกท่ีมี
อยู่ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยื่น 

คุณอรัญญา  กลั่นแกล้ว 087-1524320 

เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ สินค้า
แปรรูป 

คุณภณิญา ปัญญาเบญจเกษม 092-7194439 

 

    ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการจัดเวทีเสวนา “สมาชิก อสวท.”โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 การให้ค าปรึกษา

และแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและกลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่าความคาดหวังของสมาชิกฯส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังดังนี้ 

1) อยากทราบการเพราะปลูกผักไฮโดโปรนิก เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ  ต้นทุนและช่องทางการตลาด 
2) อยากทราบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน การยืดอายุผลิตภัณฑ์ พัฒนา

บรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
3) อยากทราบการผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะ อุจจาระคน มูลสัตว์ เศษอาหาร และการบริหารจัดการขยะแห้ง 

ขยะเปียกในชุมชน เพื่อท าเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือน 
4) อยากทราบการเพราะปลูกผักไฮโดโปรนิก เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ  การลดต้นทุนและช่องทาง

การตลาด 
5) อยากทราบการท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพ่ือก าจัดแมลงและบ ารุงพืช 
6) อยากทราบการปลูกพืชหมุนเวียน พืชจ านวน 5 ชนิดในพื้นท่ี 1 ไร่  
7) อยากทราบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว 
8) อยากทราบการบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
9) ต้องการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อก าจัดเชื้อราในพริกและดีปรี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

10) อยากทราบการเพาะเลี้ยงไส้เดือน วิธีการเพาะเลี้ยง ต้นทุน การดูแลการท าปุ๋ย และช่องทางการตลาด 
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งบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

 ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร     6,700  บาท 
2. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน    3,200  บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา     480  บาท 
 

ค่าวัสดุ 
1. วัสดุส านักงาน      31,620  บาท 
2. วัสดุส าหรับจัดบูธสาขาวิชา    15,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย 
1. ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม     25,800  บาท 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม     72,650  บาท 
3. ค่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง    9,270  บาท 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 ห้อง 1 คืน    900  บาท 
5. ค่าจ้างจัดท าเอกสารการประชุม    6,520  บาท 
6. ค่าของขวัญและของที่ระลึก    10,516  บาท 
7. ค่าเสื้อ อสวท.      41,270  บาท 
8. ค่าไปรษณีย์      5,614  บาท 
9. ค่าจ้างเหมาท าขาตั้งส าหรับถ่ายภาพ   400  บาท 
10. ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  1,000  บาท 
11. ค่าบริหารโครงการ/สาธารณูปโภค ร้อยละ 10  25,700  บาท 

 

รวม     257,000 บาท 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยีในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สามารถรว
รวมแบบประมินได้ทั้งหมด 139 ฉบับ และท าวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังต่อไปนี้ 
  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 เพศ 
แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) จ านวน 139 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  

89 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และเพศชายจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ าของผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 50 36 
หญิง 89 64 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 
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อายุ 
 ผู้ตอบแบบประเมิน (อายุ) จ านวน 139 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.37 
รองลงมาคือ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.14 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาย)ุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 9 6.48 

21-30 ปี 13 9.35 

31-40 ปี 37 26.62 

41-50 ปี 45 32.37 

51-60 ปี 28 20.14 

มากกว่า 60 ปี 7 5.04 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อายุ) 
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การศึกษา 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบบประเมินมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
รองลงมา มัธยมปลาย/ปวช. และสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 29.49, 23.74, 17.99 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 
 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถม 17 12.23 

มัธยมต้น 15 10.79 

มัธยมปลาย/ปวช. 33 23.74 

อนุปริญญา/ปวส. 8 5.76 

ปริญญาตรี 41 29.49 

สูงกว่าปริญญาตรี 25 17.99 
 

 

 

ภาพที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 
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อาชีพ 

อาชีพของอาสาสมัครสมาชิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 35.25, เกษตรกรร้อยละ 21.58, ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ  20.86 ,นักเรียน/

นักศึกษาร้อยละ 7.19, กลุ่มแม่บ้านร้อยละ 4.32 และอ่ืนๆ ร้อยละ 10.8 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และภาพท่ี 4.4  
 

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 10 7.19 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 35.25 

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 29 20.86 

เกษตรกร 30 21.58 

กลุ่มแม่บ้าน 6 4.32 

อ่ืนๆ 15 10.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  

 ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 139  คน โดยน าค่าทั้งหมดมาค านวณและประเมินผลที่ได้ โดยก าหนด
ระดับความพึงพอใจตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 เกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจ 
 

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
0 - 20 น้อยที่สุด 

21 – 40 น้อย 
41 – 60 ปานกลาง 
61 – 80 มาก 
81 - 100 มากที่สุด 

 
จากการสรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัคร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) โดยสรุปแบ่งเป็นด้านๆ ตามตารางท่ี 4.6-4.8  
  

ตารางท่ี 4.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร 

ความสุภาพ ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ 94.96 มากที่สุด 

ความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ 94.25 มากที่สุด 

เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสะอาด รวดเร็ว   91.37 มากที่สุด 

วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และตอบค าถามได้ชัดเจน 95.68 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 94.07 มากที่สุด 
 

ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และวิทยากร พบว่า ร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 94.07 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 ร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

การได้รับแจ้งข่าวสาร/ประชาสมัพันธ์เก่ียวกับการจัดกิจกรรม 75.54 มาก 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 74.82 มาก 

หลักสูตรทางภาคทฤษฏีมีความเหมาะสม 81.29 มากที่สุด 

หลักสูตรทางภาคฏบิัติมีความเหมาะสม 81.29 มากที่สุด 
เนื้อหา/กิจกรรมที่ได้รับประโยชน์ 91.37 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 80.86 มากที่สุด 

 
 ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ร้อยละความถึงพอใจ
เท่ากับ 80.86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.8 ร้อยละความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

สถานที่จัดกิจกรรม (สะอาด สะดวก) 91.36 มากที่สุด 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/เอกสาร ที่ใช้ในกิจกรรมมีความพร้อม 91.37 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 91.37 มากที่สุด 

 
 ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 91.37 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสรรหาอสวท. คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (87.57) 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

1.การบริหารจัดการของการจัดกิจกรรมมีข้อบกพร่องอย่างไร 
  

- ด้านการลงทะเบียน ช่วงที่ผู้เข้าร่วมงานมาพร้อมกันท าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย  
- ช่วงการแบ่งกลุ่มต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่านี้  
- มีความต้องการให้จัดอบรมตามอ าเภอของแต่ละจังหวัด  
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้ 
- การประชาสัมพันธ์งานยังไม่ทั่วถึง ควรติดต่อผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดอย่าง

ชัดเจน 

  

2. การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีปัจจัยอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนกย่างไรบ้าง 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนยังขาดความรู้ และไม่ม่ีความรู้พ้ืนฐานในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ควรมีการให้ความรู้ก่อนเริ่มโครงการ 

  

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- กิจกรรมควรเป็นแบบเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่านสมาชิก อสวท.และมหาวิทยาลัยมหิดล 

- ควรจัดอบรมบ่อยครั้ง เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 
 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
จากการด าเนินการจัดโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อสวท.)  

ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
จ านวน 161 คน 
 

2) จ านวนผู้สมัครสมาชิก อสวท. 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 161 คน มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวน 159 คน โดยสมาชิกที่สมัคร ครอบคลุม 7 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี  (อ าเภอเมืองกาญจนบุรี, อ าเภอ
ไทรโยค, อ าเภอท่าม่วง, อ าเภอท่ามะกา, อ าเภอบ่อพลอย, อ าเภอเลาขวัญ, อ.เลาขวัญ) 
 

3) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อสวท.) 
สรุปภาพรวม จากการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอาสาสมัคร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ภาคผนวก ก 
โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อสวท.)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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    2.3 ผู้ร่วมรับผิดชอบ 
          ชื่อ – นามสกุล .........ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม.......... ต าแหน่ง .....ผู้จัดการคลินิกฯ................ 
          โทรศัพท์มือถือ ......083-7784445........... โทรศัพท์ส านักงาน .....034-585060 ต่อ -........ 
          โทรสาร ...........034-585069.................. อีเมล .............wthreeprom@yahoo.com.................... 
    2.4 ผู้ร่วมรับผิดชอบ 
          ชื่อ – นามสกุล .......นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา............... ต าแหน่ง .....ผู้ประสานงานคลินิก.................. 
          โทรศัพท์มือถือ ......084-1227130........... โทรศัพท์ส านักงาน .....034-585060 ต่อ 1213........ 
          โทรสาร ...........034-585069.................. อีเมล .........apple_kp01@hotmail.com........................ 
    2.5 ผู้ร่วมรับผิดชอบ 
          ชื่อ – นามสกุล .........นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์.......... ต าแหน่ง .....ผู้ประสานงานคลินิก................ 
          โทรศัพท์มือถือ ......085-8627536........... โทรศัพท์ส านักงาน .....034-585060 ต่อ 1213........ 
          โทรสาร ...........034-585069.................. อีเมล .............nilacha_etc@hotmail.com.................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงาน “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” 
ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิก อสวท. 
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเชื่อมโยงน าปัญหา/ความต้องการด้าน 
วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป 

ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จ านวนกว่า 9,000 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 44 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีจังหวัดที่
ยั ง ไม่ ได้ เข้ าร่ วม เป็ น เค รื อ ข่ าย  อสวท . จ าน วน  33  จั งห วั ด  ดั งนั้ น ใน ปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2557 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน อสวท. ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการน า วทน. 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรให้มีการสรรหาสมาชิก อสวท. เพ่ิมเติมขึ้ นในพ้ืนที่ 7 
จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร อุทัยธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ และสตูล  เพ่ือให้ได้สมาชิก อสวท. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,050 คน มาท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรองรับการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วทน. ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ทางด้าน วท. ในรูปของอาสาสมัคร ให้สามารถรองรับการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วท. ในแต่ละพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับต าบลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 5.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ไม่น้อยกว่า 150 คน / จังหวัด 
 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมาชิก อสวท. ไม่น้อย 120 คน / จังหวัด 
 5.3 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. 
6.1 ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ร้อยละ 20 
6.2 กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ SME ร้อยละ 20 
6.3 ข้าราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./พัฒนาชุมชน/พลังงานจังหวัด/ 
      เกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด ร้อยละ 20 
6.4 ครู/อาจารย์ / นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน ร้อยละ 10 
6.5 ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน รอ้ยละ 5 
6.6 ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 5 
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7. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท. รวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการสรรหาสมาชิก อสวท. แล้วนั้น คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ควร
ด าเนินการดังนี้ 
 7.1 การประชาสัมพันธ์และเชิญผู้ เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ต้องชี้แจง
รายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแนบคู่มือการด าเนินงาน อสวท. ก าหนดการ และแผนที่จัดกิจกรรมไปกับจดหมาย
เชิญด้วย ทั้งนี้ การเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นให้มีการกระจายตัวทั้งในเชิงผู้สมัคร (ตามคุณสมบัติข้อ 6) และเชิง
พ้ืนที ่(โดยครอบคลุมพื้นที่ระดับต าบลในพ้ืนที่จังหวัด) 
 7.2 การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
       1) แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมควรให้มีการกรอกรายละเอียดชื่อ-สกุล และที่อยู่ (รวมถึงหมายเลข
โทรศัพท์ และอีเมล) ให้ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิมพ์เพ่ือเตรียมในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างาน (ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบความถูกต้องไดเ้ลย) และข้ันตอนการเบิกค่าพาหนะ (ใบส าคัญรับเงิน) 
       2) ก าหนดวันในการตอบรับให้ชัดเจน (ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 - 30 วัน) หากเลยก าหนด
วันดังกล่าวไปแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  
       3) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ควรต้องตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ชัดเจนด้วย เพ่ือลดปัญหาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ เอกสารประกอบกิจกรรม 
และอาหาร ฯลฯ 
 7.3 วิทยากร : กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.4 การประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบโครงการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 
(อย่างน้อย 2 คน) ต้องเข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ (วัน/สถานที่/ผู้เข้าร่วม/อ่ืนๆ) ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 – 30 วัน 
 7.5 ด าเนินการจัดกิจกรรม ตามร่างก าหนดที่แนบ 
 7.6 การรายงานผล 
       1) ข้อมูลสมาชิก อสวท. ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อาชีพ ลงใน
ฐานข้อมูลสมาชิก อสวท. ในระบบคลินิกออนไลน์ (Clinic Mornitoring Online; CMO) ภายใน 15 วันหลังเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรม 
 
       2) รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ ผลการด าเนินงาน (รายชื่อสมาชิก การด าเนิน
กิจกรรม ประเด็นความต้องการในการประชุมกลุ่มย่อย สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ) งบประมาณที่ใช้จ่าย 
พร้อมทั้งสรุปผลข้อคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จ านวน 1 
แผ่นไปให้ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 
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8. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรม ......ริเวอร์แควกาญจนบุรี..............................................................................  

จงัหวัด ………กาญจนบุรี…….........……  
   

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ : 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 

10. งบประมาณ  
จ านวน 257,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 คน * 3 ชั่วโมง * 600 บาท 12,600 บาท 

2.ค่าพาหนะวิทยากร (รถรับจา้งสาธารณะ) 3 คน * 600 บาท 1,800 บาท 

3.ค่าที่พักวิทยากร 4 ห้อง * 2 คืน * 1,600 บาท 12,800 บาท 

4.ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน * 200 บาท 30,000 บาท 

5.ค่าอาหารกลางวัน 150 คน * 400 บาท 60,000 บาท 

6.ค่าอาหารว่าง 150 คน * 2 มื้อ * 80 บาท 24,000 บาท 

7.ค่าเช่าสถานที/่อุปกรณ์ 50,000 บาท 

8.ค่าวัสดฝุึกอบรม 150 คน * 100 บาท 15,000 บาท 

9.ค่าใช้จ่ายในการประสาน อ านวยการ ติดตาม ประเมินและรายงานสรุปผล 50,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

257,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

ได้เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ทางด้าน วท. ในรูปของอาสาสมัคร ให้สามารถรองรับการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วท. ในแต่ละพ้ืนที่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ระดับต าบลในจังหวัด 
 

  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่มีรายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว มีความเข้าใจ และ
ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อเสนอโครงการโดยถ่องแท้ จึงลงนามยืนยันการด าเนินงานไว้ท้ายโครงการนี้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ                                               ผู้รับผิดชอบหลัก 

                                          (......ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม.........) 

                             ต าแหน่ง……ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลย…ี…………… 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมโครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที่ ผ.ข -1 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ์ลงนามเข้าร่วมงานโครงการสรร
หาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 

 
ภาพที่ ผ.ข -2 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อสวท. 
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คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        52 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ผ.ข -3 การจัดบูธนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 53 

 
 

ภาพที่ ผ.ข- 4 กล่าวเปิดงานโครงการสรรหา อสวท. โดยนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์  
ผู้  ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ผ.ข -5 กล่าวรายงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสรรหา อสวท. โดย ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม  
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        54 

 
 

ภาพที่ ผ.ข 6 ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกแด่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

 
 

ภาพที่ ผ.ข 7 ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 55 

 
 

ภาพที่ ผ.ข -8 ภาพรวมเพ่ือเป็นที่ระลึก ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

 
ภาพที่ ผ.ข 9 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจ าภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแนะน า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการ อสวท. 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ผ.ข -10 นายธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ผ.ข -11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ข้าราชการหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME 
ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน และ ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 150 คน 

 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 57 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ผ.ข -12 กลุ่มที่ 1 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ ผ.ข -13 กลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 59 

 

 
 
 

ภาพที่ ผ.ข -14 สรุปประเด็นความต้องการให้ค าปรึกษา แก้ไข้ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
 

ภาพที่ ผ.ข -15 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพรวมกันเพื่อเป็นที่ระลึก 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค  
เร่ืองเล่าความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  2557 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 61 

โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจัดประชุมเสวนา เรื่อง “การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยอาศัย
ความร่วมมือของสมาชิก อสวท. ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเผยแพร่
สู่ ชุ มชน  และ เชื่ อม โยงน าปั ญ ห า ความต้ อ งการด้ านวิท ยาศาสตร์และเทค โน โลยี ของชุ มชนมาสู่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีส่วนร่วมในการเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ การท างานร่วมกัน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมริเวอร์
แคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมเสวนา และมี ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวแนะน ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการ อสวท. และ นายธนากร พละชัย ที่
ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน” โดยมีข้าราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ผู้ดูแลศูนย์ไอซีที
ชุมชน และ ประชาชนทั่วไป จ านวน 150 คน เข้าร่วม 

ส าหรับการประชุมเสวนาในครั้งนี้ ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้เรียนรู้การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือมาท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรองรับการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้าน วทน. อีกทั้งยังได้มีการแบ่งกลุ่มสอบถามประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้เข้าร่วม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มบริการให้ค าปรึกษา ท าให้ทราบถึงปัญหา ความ
ต้องการของคนในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป 

 


