
รายงานฉบับสมบูรณ

การใหขอมูลคําปรึกษาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โดย

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําปงบประมาณ 2557



กิตกิรรมประกาศ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557 เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลใหบริการคําปรกึษาและ

ขอ มูลทาง เทคโนโล ยีการถ ายทอดความรู เพื่ อ เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธคลิ นิก เทคโนโล ยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาและหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่ใหความกรุณา

อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนและเอ้ือเฟอในทุกดานเพ่ือใหการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี

ผานไปไดดวยดี

และขอขอบคุณสํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ีท่ีทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชน

จงัหวัดกาญจนบรุ ีและหนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่เปดโอกาสใหคลินิกเทคโนโลยีไดเขารวมทํางานกับ

จังหวัดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน การบริการใหคําปรึกษาและ

เทคโนโลยีสูประชาชนในโครงการจังหวัดเคล่ือนทีแ่ละคลินิกมหาดไทย รวมไปถึงการเปนคณะกรรมการดําเนินงาน

ในสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคลินิกเทคโนโลยี

ผูจัดทํา

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี



คํานํา

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ในงานบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจาํปงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงคหลกั 5 ประการคือ

1.เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี

2.เพ่ือเปนตัวกลางและประสานงานถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวางเครือขาย

3.เพ่ือเปนศูนยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวัด

4.เพ่ือประชาสัมพันธโครงการคลินิกเทคโนโลยีใหหนวยงานบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได

รับทราบ

5.ใหคําปรกึษาแนะนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน

เนือ้หาในรายงานฉบบันีป้ระกอบดวย 3 หวัขอหลักที่เกี่ยวของกับคลินิกเทคโนโลยีคือโครงสรางพื้นฐาน

กระบวนการใหบริการและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณนี้รวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของ อาทิ รายชื่อผู

ขอรับบริการคําปรึกษา รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี รายชื่อผูเชี่ยวชาญ รายชื่อเทคโนโลยีพรอมถายทอด เปน

ตน

ดังน้ันผูจัดทําจึงหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับนี้คงมีประโยชนตอทานผูอานไมมากก็นอยและหาก

รายงานฉบับน้ีมีขอผิดพลาดประการใดผูจดัทําก็ขออภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย

จัดทําโดย

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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บทท่ี 1

บทนํา

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   : คลนิกิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนุบรี

2. ช่ือโครงการ   : การใหคําปรกึษาขอมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

3. ผูรับผิดชอบและหรือผูรวมรับผิดชอบ   :

ผูรับผิดชอบ

1. อาจารยอาํนาจ เจรีรตัน หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 086-0381084

อีเมล amnat.jar@mahidol.ac.th

     ผูรวมรับผิดชอบ

2.  นางสาวกรรณิการ ภาสดา ผูประสานงานคลนิิกเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัมหดิล วิทยาเขตกาญจนบรุี

โทรศัพท 034-585060-70 ตอ 1213 โทรสาร 034-585070    E-mail : apple_kp01@hotmail.com

ท่ีต้ัง : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู 9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี71150

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ   การบริการใหคําปรึกษาและขอมลูเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ท่ีตองการ

o 5.1   เปนโครงการตอเน่ือง

þ 5.2   เปนโครงการใหม  โดยเปนโครงการท่ีดําเนินเปนปแรก

6. หลักการและเหตุผล   :

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ . 2554 จนถึง

ปจจุบัน  ใหบริการครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือในการถายทอด

เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) ในรูปแบบตางๆ  เชน การบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี  ถายทอดเทคโนโลยี

ซึ่งเนนความตองการของชุมชนเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเปน

ที่พึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง

2557
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7. วัตถุประสงค   : 1. เพื่อเปนตัวกลางการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นในการนําไปใชใหเกิดประโยชน

         2. เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมลูเทคโนโลยีและการใหบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยีใน

พื้นที่  จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี

8. กลุมเปาหมาย   : กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจ SMEs องคการบริหารสวนทองถ่ิน และ

        ผูประกอบการในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี

9. พื้นที่ดําเนินการ   : จังหวัดกาญจนบรุี

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   : วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

11. การดําเนินโครงการ   :

 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรม 1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

þ ชองทางหรือวิธีการ

Ø ทางโทรศพัท ระบุหมายเลขโทรศัพท

 1. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทรศัพท 0 3458 5060 -70

  ชวงเวลาที่ใหบริการเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 .น. (เวนวันเสาร - อาทิตย)

 ช่ือเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการ   นางสาวกรรณิการ ภาสดา

Ø การบรกิารนอกสถานท่ี หากมีโปรดระบ ุจาํนวนครัง้และความถ่ีในแตละป

1. การบริการเคลื่อนที่ในชุมชนพื้นที่เปาหมายและใกลเคียง อยางนอย 5 ครั้ง

2. กลุมเปาหมายไดรับบรกิารและเขาถึงขอมูลเทคโนโลยีความรูตาง ๆ

   ผานชองทางสือ่ส่ิงพิมพ นิทรรศการ เว็ปไซต

Ø เรื่องที่จะใหบริการ โปรดระบุ

      1) ดานโภชนาการ                   2) เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ

                                      3) ดานสมุนไพร 4) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

5)  ดานวิศวกรรมศาสตร 6) เทคโนโลยีการผลิตไอโอดีเซล

þ การรวมรวบขอมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกฯ

þ การสํารวจความตองการทางเทคโนโลยีและจัดทําขอมูลความตองการ

กิจกรรม  2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย

o การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯท่ี

เก่ียวของกบัการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
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o การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล

กิจกรรม 3) การประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับรองผูวาราชการจังหวัดที่เปน PCSO และศนูยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา

ภูมิภาค

11.2 แผนการดาํเนินงาน ( ตามตารางดานลาง)

กิจกรรม

2556 2557
รวมเงิน

(บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน

1. การใหบริการคําปรึกษาและ

ขอมูลเทคโนโลยี

20,000

2. ออกบริการใหคาํปรึกษาแก

ชุมชนและบริการเคล่ือนท่ีใน

พื้นที่เปาหมายและใกลเคียง /

การเขาถึงขอมูลเทคโนโลยี

ความรูตางๆ ผานชองทางสื่อ

สิ่งพิมพ นิทรรศการ เว็ปไซต

70,000

3. จัดทําขอมูลเทคโนโลยีและ

ผูเชี่ยวชาญ

20,000

4. เผยแพรประชาสัมพันธ,

บริหารจัดการและประสานงาน

กับหนวยงานตางๆ

30,000

5. ติดตามและประเมินผล 10,000

แผนงาน (จํานวนผูรับบริการ

จะจดัสงในแตละไตรมาส)

30 คน 30 คน 20 คน 150,000
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเกบ็

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี 50 คน - แบบใบสมัครของสํานักงานปลัด

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ

- บันทกึการบริการคําปรึกษาฯ ลงในระบบ

call center ของ สป.วท

2. จํานวนผูรับบริการขอมลูเทคโนโลยี 30 คน

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 80

- แบบวัดความพึงพอใจและประเมินผลตาม

แบบฟอรมของสํานักงานปลัด

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)

(โปรดใสเคร่ืองหมาย P และระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมากท่ีสุดเพียงขอเดียว)

o   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย

þ   ทางสังคม   โปรดอธิบาย

       กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจ SMEs องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูประกอบการมีความ

รวมมือในการแกปญหาและดําเนินงานเพื่อสรางงาน สรางเงิน สรางรายได และสรางคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก อยาง

ย่ังยืน

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน 150,000   บาท มีรายการ ดังนี้

งบดาํเนนิการ จํานวน 150,000  บาท

1. การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี  (20,000  บาท)

- คาวัสดุสํานักงาน 20,000  บาท

2. การบริการใหคําปรึกษาแกชุมชนและบริการเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีเปาหมายและใกลเคียง

   /การเขาถึงขอมูลเทคโนโลยีความรูตางๆ ผานชองทางส่ือส่ิงพิมพ นทิรรศการ เว็ปไซต  (70,000 บาท)

- คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน/คน x 10 ครั้ง x 10 คน) 24,000  บาท

- คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท/วัน  x 10 ครั้ง) 10,000  บาท

- คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและเครือ่งด่ืม   (160 บาท/วัน  x 10 ครั้ง x 10 คน) 16,000  บาท

- คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท/วัน  x 10 ครั้ง x 2 คน) 12,000  บาท

- คาใชสอยอ่ืน ๆ 8,000  บาท

3. จัดทําขอมูลเทคโนโลยีและผูเช่ียวชาญ  (20,000  บาท)

- คาจัดทําและรวบรวมขอมลูเทคโนโลยี 20,000  บาท

4. เผยแพรประชาสัมพันธ, บริหารจัดการและประสานงานกับหนวยงานตางๆ (30,000 บาท)

- คาจดัทําเอกสารประชาสัมพันธและเผยแพร, การบริหารจัดการ 30,000   บาท
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5. ติดตามและประเมินผล (10,000  บาท)

- คาติดตามและประเมนิผลและจดัทาํรายงานสรปุ                                                        10,000 บาท

รวมเปนเงิน                                         150,000  บาท*

                        (หนึง่แสนหาหม่ืนบาทถวน)

หมายเหตุ *ถัวเฉล่ียคาใชจายท้ังโครงการ

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :

รายงานความกาวหนากับสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกาํหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ

คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ท่ีเวบไซต www.clinictech.most.go.th และ

รายงานฉบับสมบรูณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก

เทคโนโลยี ในงานนิทรรศการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

( นายอํานาจ เจรีรตัน )
ผูรบัผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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บทท่ี 2

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรภีายใตแผนงานการบริการให

คําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนเงิน 150,000 บาท (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน) และไดดําเนินการ

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556- กันยายน 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดเปนขอๆดังน้ี

2.1 โครงการสรางพ้ืนฐานประกอบดวย

2.1.1โครงสรางการบรหิารและบทบาทหนาท่ีของเครอืขาย

2.1.2 ความพรอมของบุคลากร  ผูใหบริการ

2.1.3 สถานที่ใหบริการ ความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ

2.2 กระบวนการใหบริการ ประกอบดวย

2.2.1 วิธีการใหบรกิารและรูปแบบ

2.2.2 คุณภาพของการใหบริการ

2.2.3 ขอมูลเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

2.2.4 ชองทางการประชาสัมพันธ

2.2.5 การสํารวจความตองการของชุมชน

2.2.6 การประสานงานเครือขาย  หนวยงาน

2.2.7 การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

2.3 ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย

2.3.1 ความสําเรจ็ตามตัวช้ีวัด
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2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน

2.1.1 โครงสรางการบรหิารและบทบาทหนาท่ีของเครอืขาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความสําคัญกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางสูง โดย

มกีารแตงตัง้รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูบริหารสูงสุดของคลินิกเทคโนโลยี ที่ทําหนาที่ในการ

กําหนดนโยบายและทิศทางการทํางานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเพ่ือใหการดําเนินงานของ

คลินิกเทคโนโลยีเปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงวิทาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางความรู ความเขาใจ

และกระบวนการคิดอยางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสรางโอกาสใหชุมชนไดรับ

การสนับสนุนและการถายทอดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนใน

การดําเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ จนมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพ่ือดําเนินโครงการการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงในคําส่ังดังกลาวประกอบดวย

ก.) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี รองผูอํานวยการคลินิก

เทคโนโลยี ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี ท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนอํานวยความสาะดวก สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการทุกฝาย

ข.) คณะกรรมการการดําเนินงาน ประกอบดวย ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยีและผูประสานงานคลินิก

เทคโนโลยีจากสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล และ งานสงเสริมงานวิจัยและ

วิชาการ ดานงานบริหารงานวิจยัและบริการวิชาการ มีหนาท่ีดังน้ี วางแผนการดําเนินงานหรือกจิกรรมดานการให

คําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนบทบาทของคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนคลินิกเทคโนโลยี

ไปสูเปาหมายท่ีวางไวประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยีแมขาย พิจารณา

ขอเสนอโครงการและกิจกรรมตางๆของคลินิกเทคโนโลยีตามแผนงานที่กําหนด สําหรับผูประสานงานคลินิก

เทคโนโลยีระดับคณะ มีหนาท่ีเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี

 - สํารวจและรวบรวมเทคโนโลยีที่พรอมถายทอดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะเพื่อเปน

ฐานขอมูลใหคลินิกเทคโนโลยีในกรณีของการบริการขอมูลตามความตองการผูรับบริการคําปรึกษาและขอมูล

 - ประสานงานระหวางเจาของโครงการ (กรณีไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี) กับคลนิิกเทคโนโลยี สํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 - ปฏิบัติการในพื้นที่สํารวจความตองการของชุมชนเพื่อใหเปนฐานขอมูลในการเขียนโครงการเพื่อขอรับ

การส นับส นุนงบประมาณในแผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอด และแผนงานถายทอดเทคโนโล ยีของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ค.) วิทยากรประจําคลินิก มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรดานการนําวิทยาศสาตร เทคโนโลยี

และนวัฒกรรม และสนับสนุนการบริการขอมูลในทุกๆดานตามความตองการของชุมชนรวมไปถึงการเช่ือมตอ
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ประสานกบัหนวยงานหรือบคุคลทีเ่กีย่วของเพื่อการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีตามความตองการ

ของชุมชน

ง.) คณะกรรมการฝายสรุปผล- ประเมินผล และรายงานผลโครงการมีหนาที่ดําเนินการจัดทําแบบ

ประเมินผลโครงการ การรวบรวมขอมูล การประมวลผลและสรุปผลการดําเนินโครงการรวมไปถึงการจัดทํา

รายงานสรุปผลโครงการเสนอตอผูบริหารตอไป

คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ดร.อาํนาจ เจรรัีตน

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค

รองผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท

ผูจดัการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวกรรณิการ ภาสดา

ผูประสานงานคลินิกฯ

2.1.2  ความพรอมของบุคลากร ผูใหบริการ

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมผานคลินิกเทคโนโลยีจึงใหการ

สนบัสนนุและสงเสริมใหบคุลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนบัสนนุใหความรวมมือในการใหบริการประชาชน

กับคลินิกเทคโนโลยีอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพ



10

จํานวนบุคลากรท่ีพรอมใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

สาขาวิชาธรณีศาสตร 7 คน

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 11 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและทรพัยากรธรรมชาติ 12 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 9 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร 11 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอมและการจดัการภัยพิบัติ 8 คน

สาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการจัดการ 12 คน

รวม 70 คน

ฐานขอมูลจาก http://ka.mahidol.ac.th/2014/unit_ka.php

2.1.3 สถานที่ใหบริการ ความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดใหการสนับสนุนหองสํานักงานพรอมเคร่ืองใชสํานักงาน

อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองปรบัอากาศ ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต ระบบโทรศัพทใหเปนสํานักงานคลินิกเทคโนโลยี

ณ หอง 1202 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในหนวยงานวิจัยและสงเสริม

วิชาการ ดานบริหารงานวิจยัและบริการวิชาการ

สถานท่ีใหบริการและความพรอมของเคร่ืองมือ

- สํานักงานพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 108 ตร.ม. พรอมระบบไฟฟาและระบบแสงสวาง

- เครื่องปรับอากาศ

- โตะพรอมเกาอ้ีสํานักงานจํานวน 2 ชุด

- คอมพิวเตอรจาํนวน 1 ชุด

- เครื่องพิมพเลเซอรจํานวน 1 เครื่อง

- ตูเก็บเอกสารจํานวน 3 ตู

- เครือขายอินเตอรเน็ตผานระบบแลน

- เครือขายอินเตอรเน็ตผานระบบไรสาย

- ระบบโครงขายโทรศัพทมหาวิทยาลัยและภายนอก



11

2.2 กระบวนการใหบริการ

2.2.1 วิธีการใหบริการและรูปแบบ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดกําหนดและดําเนินการวิธีการใหบริการแก

ประชาชนในทุกรูปแบบท่ีสามารถทําใหประชาชนใชบริการคลนิิกเทคโนโลยีไดงายและสะดวกท่ีสดุ

ชองทางการรับบริการ

โทรศัพท 034-585060-70 ตอ 1213

โทรสาร 034-585069

Email     apple_kp01@hotmail.com

Facebook คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Website    ka.mahidol.ac.th

Walk- in/Walk-out 199 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

2.2.2 คุณภาพของการใหบริการ

คลนิิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการใหบริการคําปรึกษาและขอมูล

เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงคุณภาพของการใหบรกิารโดยการใชแบบวัดความพึงพอใจของผูรับบริการคําปรึกษา

หลงัจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดใหบริการโดยใชแบบฟอรมท่ีกาํหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่วัดคุณ 3 ดาน คือดานกระบวนการ ขั้นตอนใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานขอมูล

รวมไปถึงภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ การนําความรูไปใชประโยชนและลักษณะการนําความรูไปใช

2.2.3 ขอมูลเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษา

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการสํารวจขอมูลเทคโนโลยี

ผูเช่ียวชาญและทีป่รึกษาไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ขอมูลเทคโนโลยี สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดบันทึกในฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอด

ประกอบดวย 35 รายการ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอด

1.เครื่องผลิตขี้เลื่อย รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท

2.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดสมนุไพร เห็ดถั่งเชา รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท และ

อ.ประภาพรรณ ซอหะซัน

3.การผลิตปุยอินทรียแบบไมพลิกกลบักอง ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ และ
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วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

4.การวิเคราะหธาติอาหารในดิน ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ และ

วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

5.การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

6.ไบโอดีเซล รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท

7.การจดัการขยะมูลฝอยและการบําบัดนํ้าชะขยะ อ.วิมลมาศ บุญยั่งยืน

8.การผลิตกาซชีวภาพสําหรบัใชในครัวเรือน อ.วีรวุฒิ ชัยวัฒน และ

อ.สุธาทิพย สินยัง

9.เทคโนโลยีการปรบัปรงุสายพันธุ อ.ปรชัญา เตวิยะ และ

อ.ชลธริา แสงศิริ

10.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.เนติยา การะเกตุ

11.การปลูกพืชไรดิน ผศ.ดร.จตุรงค จันทรสี่ทิศ

12.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากสตัวนํ้า อ.เปลงสุรีย เที่ยงนอย

13.เทคโนโลยีการหมัก อ.จีรัณ กิ่งแกว

14.ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย อ.อํานาจ เจรรัีตน

15.เทคโนโลยีทางดานบรรจภัุณฑ อ.ฐิติศิลป กิจเชวงกุล และ

อ.สิรยุิภา เนตรมัย

16.การประเมินทางประสาทสัมผัสและผูบริโภค อ.เรณ ูเย็นเกษ

17.เทคโนโลยีดานแปงและการประยุกตใชในผลติภัณฑอาหาร อ.รุงทิวา วงศกรทรัพย

18.มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน อย. อ.รณชัย ยอดดําเนิน

19.Starch properties/Characterization and Utilization/Microorganisms/Wine and Cheese  flavours/

Antioxidants in tea beverage/Food Safety ผศ.ดร.ภาวีนี ดีแท

20.นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมนํ้า/ส่ิงแวดลอมศึกษา/การสือ่สารเพ่ือการอนุรักษ อ.จฑุามาศ สุคนธปฏิภาค

21.พฤฒิกรรมสัตว/นิเวศวิทยาปาไมเขตรอน อ.จันทรเพ็ญ ศรลัมพ

22.การใชพืชบําบัดส่ิงแวดลอมปนเปอนมลพษิ อ.เจษฏา แพนาค

23.กีฎวิทยา/การกําจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ อ.ไพพรรณ แพเจริญ

24.กีฎวิทยา/ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงชิ้นดํา อ.เสนห จิตตกลาง

25.นิเวศวิทยาสัตวเลีย้งลูกดวยนม (โดยเฉพาะคางคาว,วัว,ควาย) อ.ปยทิพย ปยพันธุ

26.นิเวศวิทยาแหลงนํ้าจดื/มีนวิทยา อ.สัมพันธ ทองหนูนุย

27.ปรสิตวิทยา/ชีววิทยาระดับโมเลกุล อ.สุภัทรา ชื่นชอบ

28.อนุกรมวิธานพืช/พชืเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร/นิเวศวิทยาปาไม อ.ธรรมรัตน พุทธไชย
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29.นิเวศวิทยาและพันธุศาสตรของชาง/พฤฒิกรรมสัตว อ.ชมชื่น ศิริผันแกว

30.Accounting System Design อ.พิจักษณ พิริยะพรสิริ

31.การจัดการองคกร/อตุสาหกรรมบริการ/ธรุกิจทองเที่ยวและโรงแรม/

การพัฒนาบุคลิกภาพ/พิธีกรและการสือ่สาร อ.รณภพ เจริญบุญ

32.Marketing, Dublic Policy อ.ธีรพงษ เที่ยงสมพงษ

33.การทองเที่ยว/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เฉลิมพล ศรีทอง

34.Management, Qvality&Opevation System, Financial Analysis, อ.พรปวีณ วรเศรษฐพงศา

35.Branding, Marketing, Corporate communication อ.อนัญญา กรรณสูต

2.2.4 ชองทางการประสาสมัพันธ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 คลนิิกทคโนโลยีไดดําเนินการประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบ

ของการเผยแพรขาวสาร กิจกรรม วิธีการติดตอ สื่อออนไลน หรือการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธและสื่อ

สําหรับการจดันิทรรศการในโอกาสตางๆท่ีมคีวามหลากหลายและตอบสนองตอวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

ของคลินิกเทคโนโลยีดังตอไปน้ี

 - ดําเนินการจัดทาํแผนพับประชาสัมพันธคลินิก 5,000 ใบ พิมพสีสี่ 2 หนา 6 ตอน
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- ดําเนินการจดัทําปายประชาสัมพันธแบบโรลอัพขนาด กวาง 0.85 เมตร × สูง 2.00 เมตร จํานวน 2 ช้ิน
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- ดําเนินการจดัทําปายไวนิลประชาสัมพันธขนาด กวาง 3.00 เมตร × สูง 1.00 เมตร จํานวน 1 ช้ิน

- ดําเนินการจดัทําธงญ่ีปุน ประชาสมัพนัธขนาด กวาง 0.60 เมตร × สูง 1.60 เมตร จาํนวน 2 ช้ิน
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- ดําเนินการเปดสื่อออนไลน Facebook เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยีซึ่งสามารถ

เขาถึงได www. Facebook.com และคนหาบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ่ึงในขณะน้ี

มีสมาชิกจาํนวน    86    คน

- ดําเนินการเปดสื่อออนไลน เว็บไซตโดยใช URL ของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ขาวสารของคลินิกเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถเขาถึงไดจาก http://ka.mahidol.ac.th

http://ka.mahidol.ac.th/
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2.2.5 การสํารวจความตองการของชุมชน

ในปงบประมาณ 2557 คลินิกเทคโนโลยีไดดําเนินการสํารวจความตองการเทคโนโลยีของ

ประชาชนผานการรวมใหบริการคําบรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีกบัโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีปฏิบัติการในพื้นที่ออกปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในทุกอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี

หมุนเวียนกันไปทุกเดือน ซึ่งในปนี้คลินิกเทคโนโลยีไดรวมปฏิบัติการบริการประชาชนและสํารวจขอมูลความ

ตองการในพ้ืนท่ีจํานวน 2 คร้ัง คือ

การสาํรวจความตองการของประชาชนรวมกับโครงการจงัหวัดเคลื่อนทีแ่ละโครงการและคลินิกมหาดไทย จังหวัด

กาญจนบรุี

20 มีนาคม 2557 โรงเรยีนสํานักครอ ต.ตะครํ้าเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

24 เมษายน 2557 องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ต.ลุมสุม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

วันที2่0 มนีาคม 2557 ลงปฏิบัติงานใหบริการคําปรึกษารวมกับโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีและโครงการ

คลินิกมหาดไทย ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยไดเริม่ลงพ้ืนท่ีคร้ังแรก ณ โรงเรยีนสํานักครอ ตําบลตะครํ้าเอน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบรีุ โดยผูเขารับบริการคําปรึกษาสวนมากจะเปนเกษตรกรท่ีทําการปลูกพ้ืนไรและทํานา

ซึ่งจะประสบปญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชและปญหาทางเศรษฐกจิ

ปญหา / อุปสรรค 1.ชาวบานยังไมมีความรูและความสามารถในการแกปญหาท่ีตนเหตุ

 2.เกษตรกรไมไดรับความชวยเหลือ หรือคําปรึกษาจากหนวยงานทองถ่ินเทาท่ีควร

แนวทางการแกไข 1.ใหความรูและคําปรึกษาเบ้ืองตนในปญหาทีช่าวบานหรือเกษตรกรประสบอยู

 2.คนหาแนวทางแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือแจงใหกับชาวบานและเกษตรกร
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชนอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 24 เมษายน 2557 ลงพืน้ท่ีใหบรกิารคําปรกึษารวมกับโครงการจงัหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิก

มหาดไทย ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบรีุ โดยมีผูสนใจเขามาสอบถามขอมูลเทคโนโลยี และ ติดตอขอรับคําปรึกษาทางดานการผลิตภัณฑของใช

ท่ีทางมหาวิทยาลยัไดนําไปทดลองใหใช

หนวยงานราชการ และ โรงเรียนหลายๆแหง ไดขอใหทางคลินิกฯ ออกจัดใหบริการและถายทอดองค

ความรูการทาํผลติภัณฑนํ้ายาลางจานและพิมเสนนํ้า แตยังไมมีการกําหนดวัน และ เวลาท่ีแนนอน

ปญหา / อุปสรรค 1. ชาวบานยังไมมีความรูและความสามารถในการแกปญหาท่ีตนเหตุ

 2. เกษตรกรไมไดรับความชวยเหลือ หรือคําปรึกษาจากหนวยงานทองถ่ินเทาท่ีควร

แนวทางการแกไข 1.ใหความรูและคําปรึกษาเบ้ืองตนในปญหาทีช่าวบานหรือเกษตรกรประสบอยู

 2. คนหาแนวทางแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือแจงใหกับชาวบานและเกษตรกร
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หนวยงานภายนอกขอเขาศึกษาดูงานนวัตกรรมเคร่ืองผลิตข้ีเลือ้ยเพ่ือใชในการผลิตถุงเห็ด
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2.2.6 การประสานงานเครอืขาย หนวยงาน

คลินิกเทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากผูบริหารทุกระดับ รวมไปถึงบุคลากรของ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเปนอยางดีในการใหบรกิารคําปรกึษาและขอมูลเทคโนโลยีแกประชาชน รวมไปถึง

การประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ท้ังในรูปแบบของการ

ประชุม การรายงานผล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ งานวิจัย การประสานงานระหวางเครือขายซ่ึง

สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี

1. อบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน คลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกบั สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา เพ่ือสนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ “ฝกอบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลง

พลังงานทดแทนสําหรับครวัเรือนในชุมชน” ครั้งที่ 1 เพื่อชวยในการลดคาใชจายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลด

ปญหาเร่ืองมลภาวะ เชน ลดกลิน่จากมูลสตัว ลดจํานวนแมลงวัน เปนตนซ่ึงรปูแบบท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ

รูปแบบการผลิตกาซชีวภาพดวยถุงพลาสติกพวีีซี โดยไดรับเกยีรติจาก ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารยประจาํสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปนวิทยากรหลักในการเผยแพรองคความรู เพื่อ

ประโยชนของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและพืน้ท่ีบรเิวณใกลเคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30–16.30 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบรีุ โดยไมเสยีคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00442
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม“การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทน

สําหรับครัวเรือนในชุมชน" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปนวิทยากรหลักในการเผยแพรองคความรู พรอม

เจาหนาท่ีทมีงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีและเครือขายอาสาสมคัรวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจําอําเภอเลาขวญั จัด“อบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับ

ครัวเรอืนในชุมชน” ณ เทศบาลตําบลเลาขวัญ โดยมีนายประคูณ สาระศาลนิ รองปลดัเทศบาลตําบลเลาขวัญเปน

ประธานเปดโครงการ ซึ่งกจิกรรมประกอบดวยการจัดอบรมใหกับประชาชนที่สนใจจะดําเนินการจัดทําบอผลิต

กาซ และเดินทางเขาสาํรวจพ้ืนทีก่ารจดัสรางบอผลิตกาซชีวภาพรวมกับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเลาขวัญ อําเภอ

เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการจัด“อบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” เปน

โครงการ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมใหองคความรูและฝกปฏิบัติ

ใหเกษตรกรทาํบอกาซชีวภาพขนาดเล็ก (8 ลูกบาศกเมตร) ซ่ึงรปูแบบท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ รูปแบบการ

ผลติกาซชีวภาพดวยถุงพลาสติกพีวีซี ซ่ึงพอดีกับครัวเรอืนท่ีมีการเล้ียงสัตวแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะมีผลชวยให

ประเทศชาติประหยัดการใชกาซ LPG จากกาซธรรมชาติได รวมท้ังชวยลดการเกิดภาวะโลกรอน และยังกอใหเกิด

ความยั่งยืนของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย อีกทั้งจะชวยในการลดคาใชจายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลด

ปญหาเร่ืองมลภาวะ เชน ลดกล่ินจากมูลสตัว ลดจํานวนแมลงวัน ใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพ้ืนที่

บริเวณใกลเคียง

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00445
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00445
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โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชวีภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารยและหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พรอมนางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาที่ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีพรอมคณะ ลงพื้นที่ จัดสราง “บอผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” จํานวน 2 บอ โดยไดสาธิตวิธีการและลงมือจัดสรางบอแกส ในขั้นแรก - ถึง

ข้ันตอนสุดทาย ใหกับประชาชนท่ีสนใจ

บอที่ 1 นายสุดใจ สีคํา และนางมะระ สีคํา เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในหมูบานหนองแกพัฒนา ตําหนองโสน อําเภอ

เลาขวัญ จงัหวัดกาญจนบุรี และ บอที่ 2 นายทวี ใหญยิ่ง เกษตรกร ในพื้นที่อําเภอเลาขวัญ และมีประชาชนใน

พื้นที่อีกหลายครอบครัวความประสงคจะจัดสรางอีก เพื่อเปนตนแบบใหกับชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถนํา

ความรู และวิธีการตาง ๆ ไปถายทอดใหเพือ่นบานไดอีกดวย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะเรง

ดําเนินการใหกับพ่ีนองประชาชนตาง ๆท่ีสนใจ ตอไปเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00450
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โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

โดยเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ทีมงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได

ลงพืน้ท่ี จัดสรางบอกาซชีวภาพ ใหกับเกษตรในชุมชน อีก จํานวน 2 บอ คือ นางชลอ บุบผา และ นายสมจิต จัน

มา ประธานสภาองคกรวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 1 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ขัน้ตอนการทําบอกาซชีวภาพ เพื่อผลิตกาซชีวภาพดวยถุงพลาสติกพีวีซี ขนาดเล็ก (8 ลูกบาศกเมตร )

โดยมุงเนน วัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ เชน ขวดน้ําพลาสติ ไมไผ กระสอบที่เหลือใช ซึ่งพอดีกับครัวเรือนที่มีการ

เลี้ยงสัตวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง จะทําใหเกษตรกร ใชกาซธรรมชาติจากธรรมชาติที่ผลิตจากมูลสัตว

โดยเฉพาะสุกร และกอใหเกิดความย่ังยืนของเกษตรกรผูเลีย้งสัตวรายยอย

  1. ชวยในการลดคาใชจายในครัวเรือนโดยใชแกสชีวภาพท่ีผลติข้ึนเอง

  2.ชวยในดานการจัดการมูลสัตว ลดปญหาเรื่องมลภาวะ เชน ลดกลิ่นจากมูลสัตว ลดจํานวนแมลงวัน ใหกับ

ชุมชน

nextprevious
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โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชวีภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่สรางบอ

ผลิตแกสชีวภาพ ใหกับหมูบานลําทหาร ตําบลบานเกาจังหวัดกาญจนบุรี อีก จํานวน 2 บอโดยคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุไดรบัทราบความตองการของชุมชน ในตําบล บานเกา ท่ีตองการสรางบอ

ผลติแกสชีวภาพ ไวเพ่ือเปนพลงังานทดแทน และเพ่ือจัดสรางไวเปนตนแบบใหกบัประชาชนในชุมชนไดมาศึกษาดู

วิ ธีการผลิต จึงไดประสานงาน ผ านสมาชิก อสวท.จั งหวัดกาญจนบุรี  แจ งมา ท่ี  คลิ นิคเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารยและหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี พรอมนางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาที่ทีมงานพรอมคณะ จึงไดลงพื้นที่สํารวจและดําเนินการ

จัดสราง “บอผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลงังานทดแทนสาํหรับครัวเรือนในชุมชน” อีกจํานวน 2 บอ คือ บานนาย

ขนบ อนิทรบตุร ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรพรอมทั้งเปนจิตอาสารวมพัฒนาชุมชน และบานนายสมิง นากพับ

เกษตรกรผูเลีย้งสตัว หมูที่ 5 ต.บานเกา อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โดยมีประธานอสม. ประจําหมูบานและประชาชนใน

ชุมชนไดเขารวมเรียนรูและจดัสรางบอแกส เพ่ือสามารถนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนบานในชุมชนตอไปอีกดวย ซ่ึง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะเรงดําเนินการใหกับพ่ีนองประชาชนตาง ๆที่สนใจ เพื่อใหเกิด

ประโยชนอยางย่ังยืน
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โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชวีภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

เมือ่วันที ่3 เมษายน 2558 คลนิิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่สรางบอ

ผลิตแกสชีวภาพ ใหกับคายทหารสุรสีห กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง

กาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ จํานวน 1 บอ

 โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไดรับทราบความตองการมาจากหนวย

ทหาร ท่ีตองการสรางบอผลติแกสชีวภาพ ไวเพ่ือเปนพลังงานทดแทน และเพ่ือจัดสรางไวเปนตนแบบใหกับเหลา

ทหารในคายไดมาศึกษาดูวิธีการผลิต จึงไดประสานงานมาที่ คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารยและหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบรุ ีพรอมทีมงาน จึงไดลงพื้นที่สํารวจและดําเนินการ จัดสราง “บอผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสําหรับครวัเรือนในชุมชน” จํานวน 1 บอ ซ่ึงมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ยินดีท่ีจะดําเนินการ

ถายทอดเทคโนโลยี และ องคความรูใหกับพีน่องประชาชนตาง ๆท่ีสนใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน

previous
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โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสิง่แวดลอมและการจดัการภัยพิบัติ พรอม

ดวยทีมงานคลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่ซอมบอหมักกาซชีวภาพใหกับ นาย

บญุสง เนียมหอม ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยเปนบอที่ มหาวิทยาลัย ไดจัดสรางไวใหต้ังแต ป 2556

และเกิดการชํารุด จึงไดดําเนินการแกไขใหม เพ่ือใหสามารถใชงานอยางตอเน่ือง เชนเดิมซึง่จากการสอบถามขอมูล

ผูทีป่ระสบความสาํเร็จในการ การจัดทําบอผลติกาชชีวภาพดังกลาวไวใชในครัวเรือนสามารถประหยัดกาซได จาก

เดิมที่ตองซื้อกาซเดือนละ 1 ถัง สามารถใชกาซชีวภาพทดแทนได โดยไมตองเสียคาใชจายในการซื้อกาซจาก

ทองตลาดมาใช ซ่ึงประหยัดคาใชจายในครัวเรือน



27

โครงการฝกอบรมการผลิตกาซชวีภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน (ตอ)

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีนําโดย ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน อาจารย

และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ ประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบรีุ พรอมนางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาท่ีคลนิิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พรอมคณะ ไดลงพ้ืนทีดํ่าเนินการ จัดสราง “บอผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือเปนแหลงพลงังานทดแทนสาํหรับครัวเรือนใน

ชุมชน” รวมกับ องคการบรหิารสวนตําบลทาเสา ซ่ึงไดแจงกับทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนบรีุ วามีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความประสงค จัดทําบอผลิตกาซไวใชในครัวเรือน จึงไดนําบุคลากรลงพ้ืนที่

ดําเนินการจดัทําบอผลิตกาซฯ ใหกับ คุณสุรีพร วงศศรียา จํานวน 1 บอ ณ ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00479
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2. อบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่าเพ่ือใชประโยชน

สําหรับครัวเรือนในชุมชน คร้ังท่ี 1

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่สนับสนุนใหมกีารดําเนินโครงการ “ฝกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการ

ผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” เปนโครงการที่ดําเนินการ

ถายทอดเทคโนโลยีใหความรูพ้ืนฐานท่ีมุงเชิงปฏิบัติไดจริงของการสาํรวจคุณภาพดินในแปลงเกษตร และคุณภาพ

ปุยท่ีผลิตในชุมชน รวมถึงการถายทอดความรูในการผลติปุยอินทรียดวยนวัตกรรมใหมท่ีมีคุณภาพและไมเปนพิษ

ต อสิ่ ง แวดล อม จากวัส ดุ ในท อ ง ถ่ิน โดยได รับ เ กียร ติจาก ดร . ชูชา ติ  สั นธทรัพย  อาจารยประจํ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรหลักในการเผยแพรองคความรู เพื่อประโยชนของชุมชนในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณใกลเคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.

2557 เวลา 08.30–16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยไมเสีย

คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน
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อบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชน

สําหรับครัวเรือนในชุมชน คร้ังท่ี 2

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยพฒันาเกษตรผสมผสานไทรโยค ในการจัดอบรมบรรยายพรอมภาคปฏิบัติ

“ฝกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชนสําหรับ

ครัวเรอืนในชุมชน” ซึ่งเปนโครงการทีดํ่าเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหความรูพื้นฐานที่มุงเชิงปฏิบัติไดจริงใหกับ

ชาวบาน เกษตรกร ในชุมชนหมูบานวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จํานวน 25 โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.

นงนุช สงัขอยุทธ และ วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว วิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี เปนวิทยากรหลักในการเผยแพรองคความรู เพื่อประโยชนของชุมชนในพื้นที่บานวังกระแจะ จังหวัด

กาญจนบุร ีในวันจันทรท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30–16.30 น. ณ องคการบรหิารสวนตําบลวังกระแจะ

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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อบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชน

สําหรับครัวเรือนในชุมชน คร้ังท่ี 3

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดอบรมบรรยายพรอมภาคปฏิบัติ โครงการ“ฝกอบรมการตรวจสอบ

คุณภาพดินและการผลติปุยอินทรยีนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่าเพ่ือใชประโยชนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” ซึ่งเปน

โครงการท่ีดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหความรูพ้ืนฐานท่ีมุงเชิงปฏิบัติไดจริงของการสาํรวจคุณภาพดินในแปลง

เกษตร และคุณภาพปุยที่ผลิตในชุมชน รวมถึงการถายทอดความรูในการผลิตปุยอินทรียดวยนวัตกรรมใหมที่มี

คุณภาพและไมเปนพิษตอสิง่แวดลอมจากวัตถุดิบในทองถ่ิน โดยไดรับเกยีรติจาก ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ และ วา

ท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว วิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ เปนวิทยากรหลัก

ในการเผยแพรองคความรู เพ่ือประโยชนของชุมชนในพ้ืนท่ีบานพุพรม อ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธท่ี

15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30–16.30 น. ณ บานพุพรม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี โดยไมเสียคาใชจายใดๆ

ทั้งสิ้น
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพาะเห็ดสมุนไพร”

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดสมุนไพร” ใหกับ

กลุมเกษตรกรและประชาชนผูท่ีสนใจ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

สมุนไพรท่ีเหมาะสมสูชุมชน รวมถึงการแปรรูปเห็ดแบบครบวงจรในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งเปนการ

สงเสรมิอาชีพ สรางรายไดตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสรมิการพัฒนาผลติภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ซ่ึงเปน

การตอบสนองยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุร ีในการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม การสงเสริมการ

ทองเท่ียวและการคาผานแดน โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท อาจารยประจําสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปนวิทยากรหลกัในการเผยแพรองคความรู เพ่ือ

ประโยชนของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี

โดยโครงการไดมีการจัดอบรม จํานวนท้ังส้ิน 3 รุน ไดแก

รุนที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30–17.30 น. ณ ตําบลแกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รุนที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30–17.30 น. ณ ตําบลเบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รุนท่ี 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30–17.30 น. ณ ตําบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ

จ.กาญจนบุร ีโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิน้
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4. โครงการสรรหาอาสาสมัครสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมกับ สํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัด

ประชุมเสวนาสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ภาคการผลิตและเศรษฐกิขชุมชนของทองถ่ินในจังหวัดกาญจนบรีุ

วันจันทรที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองสังขละบุรี โรงแรมริเวอรแคว อ.เมือง

กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธทิพย ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานเปดการประชุม

เสวนา เรื่อง “การสรรหาสมาชิกอาสาสมคัรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.

เปรมศิริ สมพรเสริม ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กลาวรายงาน

วัตถุประสงคการจดัประชุม นายเอกพงศ มุสิกะเจริญ ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กลาวแนะนํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

และ นายธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง

“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชีวิตประจําวัน” โดยมีราชการ หนวยงานสวนทองถิ่น ครู อาจารย

นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ

ผูประกอบการ SMEs ผูดูแลศูนยไอซีทชุีมชน และ ประชาชนท่ัวไป จํานวน 150 คนเขารวม

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่สนับสนุนใหมกีารดําเนินโครงการ “สรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(อสวท.)” เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิขชุมชน โดยอาศัยความรวมมือของสมาชิก อสวท. ทํา

หนาที่เปนสื่อกลางในการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชน และเชื่อมโยงนําปญหา/

ความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชนมาสูกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผานทางคลินิกเทคโนโลยี

เครือขาย อสวท. เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไดมีสวนรวมเปนสื่อการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาชนท่ัวไป เพ่ือสงเสรมิใหเกิดการบรูณาการ การทํางานรวมกันและสามารถแกไขปญหาใหกับทองถ่ินได

ตรงตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง สําหรับการประชุมในครั้งนี้ ผูที่เปนสมาชิกจะไดเรียนรูการให

คําปรึกษาและแกไขปญหาเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือทําหนาท่ีเปนอาสาสมคัรเพ่ือสรางเครอืขายความ

รวมมือและรองรบัการบริการทีส่อดคลองกับความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของคนในชุมชนตอไป
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2.2.7 การติดตามประเมินผล และ การรายงานผล

คลินิกเทคโนโลยีไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามผลออนไลน (CMO) ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกครั้งที่ดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นในทุกชวงเวลาที่กําหนดรวมไปถึงการ

บันทึกขอมูลความตองการใน call cente ของระบบ COM การบันทกึขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอด การเขียน

บล็อกการจัดการความรู การบันทึกปฏิทินกิจกรรม

2.3 ผลการดาํเนินงาน

ผลการดําเนินงานคลินิกทคโนโลยีในปงบประมาณ 2557 สามารถสรุปความสําเร็จเปรียบเทียบ

กับตัวช้ีวัดในขอเสนอโครงการไดดังตอไปน้ี

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินการ

1.จํานวนผูรบับรกิารคําปรกึษาทางเทคโนโลยี (คน) 50 คน 105 คน

2.จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 30 คน 45 คน

3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 80 76.60

หมายเหตุ : 1. จํานวนผูรบับริการท้ังส้ิน จํานวน 150 คน

    2. ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 102 คน คิดเปนรอยละ 68 ของผูรับบริการ
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สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังน้ี

จํานวนผูรับบริการแยกเปนรายเดือน ประจําปงบประมาณ 2557

จํานวนผูรับบริการ 2557 รวม

มี.ค เม.ย พ.ค

ผูรับคําปรึกษา 60 0 45 105

ผูรบัขอมลูเทคโนโลยี 0 0 45 45

รวม 60 0 90 150

ความพึงพอใจของผูรับบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

รอยละ

ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ   80

ความพึงพอใจดานเหนาท่ีผูใหบริการ 83.20

ความพึงพอใจดานขอมูล 80.40

ความพึงพอใจในภาพรวม 81.40

ดานการนําความรูไปใชประโยชน

จํานวน (คน) รอยละ

ใชประโยชนได   56 98.20

ใชประโยชนไมได   1  1.80

ลักษณะการนําความรูไปใชประโยชน

จํานวน (คน) รอยละ

เพ่ิมรายได  0  0

ลดรายจาย  1 1.80

คุณภาพชีวิต  56 98.20

แกปญหาเทคโนโลยี  0  0
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ภาคผนวก ก.

รายชื่อผูขอรับคําบริการ
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ภาคผนวก ก. รายช่ือผูขอรับบริการคําปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระยะเวลาดาํเนินการ ระหวาง ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557

จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวนท้ังส้ิน 105 คน

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

1 นางอัชรีย มณีรัตน 86 ม.1 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 084-7521403 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

2 นางสาวปราณีต แกวธรรม 28 ม.10 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-5055741 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

3 นางอาจ จิตรบนัจง 18 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 086-1603199 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

4 ด.ญ. พรลภัส มานอย 113 ม.7 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 090-7872795 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

5 นางนาตยา โพธิ์มี 95/4 ม.7 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-8688555 การกําจัดแมลงศัตรูพืช

6 นางเช้ือ ศิริสวัสดิ์ 3 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

7 นางสาวณัชชา ฤมลเสวต 286/552,100 ม.1ต.ลาดหญาอ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 088-5447133 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

8 ดต.เชเวนนท ครุฑฉํ่า กองรอยตชด130 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 086-0658679 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

9 นางกองเกียรติ บญุเสริม สนง.พลังงาน จังหวดักาญจนบรุี 086-3377232 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

10 นางวิลัย บางวดั 39 ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

11 นางระเบียบ จิณแสน รร.หลงุกัง ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1704623 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

12 . มัญนัสดา กาญจนศิริวรรณ สนง.บังคบัคดี จ.กาญจนบรุี 092-2754719 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

13 นางศริิวรรณ วิทยไพบูลย สนง.สวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 034-511253 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

14 นางวิมล เกษร 70 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี
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15 นายนวรกั          คูหากาญจน สสจ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

16 นางกมลพร กจัดวิโรจนการ สสจ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

17 นายพีระพงษ พุมมะลิ 41 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

18 นางสภุาภรณ จิตรบรรจง 34 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

19 นางสาวอริษา ทองเอี่ยม 101 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 082-8094474 วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

20 นายกมล เลียนเสือ 820/11 ม.2 อ.ทามวง จ.กาญจนุบรี วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

21 นางพะเยาว ปนฮวน 9809 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

22 นางพรรณี เนียมหอม 3/1 ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 086-1782594 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

23 นางสายพิณ เหมือนรุง 177 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 084-4641840 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

24 พัชณี เงินสริิอาภัพ 75/2 ม.11 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-2567526 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

25 ผอ.สกลรัตน หมื่นลี่ รร.บานหนองขอน ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 084-5711640 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

26 นายพิชาชิต ยิ้มไผ สนง.บังคับคดี จ.กาญจนบรุี 089-5284110 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

27 นายทวี เหมือนแกว การกําจดัแมลงศัตรูพืช

28 น.ส.รัตนาภรณ ทับขํา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

29 นางเอยีง พวงพันธ การกําจดัแมลงศัตรูพืช

30 นายสุรสิทธิ์ นนทสุต อบต.ลุมสุม 089-9151489 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

31 น.ส.นริาภรณ แจงสวาง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 085-9609062 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

32 นางดาหวัน ตันสถิตย 5/1 ม.4 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 091-2135763 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

33 นางสมจิตร อังกลุด 90 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 087-0972510 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

34 นางจาํนงค ศรีคํา 85/1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

35 นายพุทธิกานต ทันประเสริฐ 9 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 083-3150558 การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

36 นางฉวี              เหมือนแกว 136/1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

37 นายพรชัย ติ้วเจริญ 90/3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูป

38 นางสาวนงนุช บุญชา 11 ถ.พัฒนากาญจน ต.ทาลอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

39 นางวงจนัทร มลสวีสด์ิ 483 ต.บานเหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

40 นายกิตติพงษ สานวงษ สนง.พลังงาน จังหวัดกาญจนบรีุ 089-1226888 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

41 นายสมโภช ดอนไพรอุน 114/1 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-0500244 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

42 นายอดุลย ช่ืนแดง 183/14 อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 086-1704210 การนําสมุนไพรมาใชแทนสารเคมี

43 นายละมลู บุญจัน 24/5 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

44 นายบุญนํา รางเรือนกุล 212 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

45 นางจิรภา           ผลดี 249 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-0190086 วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

46 นางสาวทองดี จุยชวย 085-2909210 วิธีการปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร

47 นายเลศิชาย อุบลวงศ 080-6516123 อบรมการกําจัดแมลงศัตรูพืช

48 นายสมคิด พงษพานิช อบรมการกําจัดแมลงศัตรูพืช
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

49 น.ส.รัตนา หริลาวัณย 085-4882520 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

50 น.ส.นิภาวรรณ กาญจอภิรักษ 090-7878287 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

51 นามคมศักดิ์ เชื้ยวเนง 091-0967147 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

52 นายผอง สาระลิน 085-2634647 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

53 นางกานดา อมรชัยพัฒพ 089-5344077 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

54 นางสดุใจ วนัลา 081-9138204 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

55 นางสุพินท อมชัย 034-552515 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

56 นางกรรณิการ โพธิเสน 089-2607587 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

57 นางทองเพิง ชูศูนย อบรมการผลิตปุยอินทรีย

58 นางธิดา ประดับสุข 092-9075167 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

59 นางแดง หอมวนัทรี 083-9114896 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

60 นางลํายอง ชูศูนย 086-1679673 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

61 นางวราภรณ มะสังกา 088-9751872 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

62 นางดวงสดุา จราจรัญ 082-9524806 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

63 นางอาํภา คําดี 083-0647529 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

64 นางสายฝน ถ่ินทองหลาง 092-9451396 อบรมการผลิตปุยอินทรีย
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

65 น.ส.ณัฎฐนิภา ตะโกทอง อบรมการผลิตปุยอินทรีย

66 นางวรรณา ศรสีงคราม 087-0998216 อบรมการผลิตปุยอินทรีย

67 นางสมหมาย      สุวรรณวงศ อบรมการผลิตปุยอินทรีย

68 นางลาํใย ปอมทรัพย อบรมการผลิตปุยอินทรีย

69 นายสาํราญ        เจริญสุข 082-2501343 อบรมการสรางอาชีพเสรมิ

70 นายสัมพันธ จันทรเขือน การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

71 นายทองหลอ      สาระ การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

72 นางจันทร จือประสิทธิ์ 080-6546441 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

73 นางสาวบษุบา แฝงพุต 088-9595843 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

74 นางต๊ิด ศิริพงษ 082-2518572 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

75 นายจอบ กฏี 092-7122337 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

76 นางศรวีณา ผิวขาว 084-7611863 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

77 นางทองคาํ วงษดาว 081-3871095 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

78 นางมีนา อยูสถิตย 081-0192798 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

79 นายสาโรช สียา การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

80 นายสงวน ชูศูนย 034-552094 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

81 นางสําเนียง โพธิพิพิทธ 034-552762 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

82 นางฉวี จันทรมาบ 034-552749 การทําผลตินํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

83 นางจาํป ชื่นบุญชู 081-1923474 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

84 นางอําไพ วัสสนธ การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

85 นางอารยี กรุดสุข 087-0982327 การทําผลิตนํ้ายาลางจาน แชมพู เจลลางมือ

86 นายธีรภัทรย กรุดสุข 089-3817599 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

87 นายชาลี ขําสิงห 080-8080158 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

88 นายสังวาลย เกตุประทมุ 087-3996732 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

89 นางวรรณา สุยภัณธ 091-6123877 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

90 นางเล็ก โพธิงาม การกําจดัแมลงศัตรูพืช

91 นางสมจิต ศิริพงษ 087-1578842 อบรมการสรางอาชีพเสริม

92 นางพระเยาว สวัสดิคุม 085-1805457 อบรมการสรางอาชีพเสริม

93 น.ส.กฤษณาพร ออกเสหา 084-3285769 อบรมการสรางอาชีพเสริม

94 นางวันดี ทองออน อบรมการสรางอาชีพเสริม

95 นางงาม แผอัฐ อบรมการสรางอาชีพเสริม

96 นายอํานวย       สุวรรณ 084-9281850 อบรมการสรางอาชีพเสริม
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

97 นายรุง เชาไวย 087-9177282 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

98 นางทองเพียร ชัยนา 086-1683847 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

99 นายเอกราช สุวรรณวงษ 085-7043528 การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

100 น.ส.รัตภัคณ     สุวรรณวงษ การสงเสรมิการเพาะเมล็ดพันธุ

101 นายชลอิท เจริญสุข 084-8916478 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

102 น.ส.สยมพร หทัยศานต 088-4532824 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

103 นางสุนัน หอยสังข 089-9105418 อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

104 นางวรรณดี      เดชอนิทร อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ

105 นางประทิพย    หอมจนัทร อบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ
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ภาคผนวก ข.

รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี
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ภาคผนวก ข. รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระยะเวลาดาํเนินการ ระหวาง ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557

จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวนท้ังส้ิน 45 คน

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

1 วัชรพล       พานโพธิ์ทอง 30/3 ม.4 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 091-4032236 อบรมการทําปุยอินทรีย

2 ณัฐชัย        แกวนนท 98/13 ม.4 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 094-4093298 อบรมการทําปุยอินทรีย

3 สําเนียง       จันทรจู 72/1 ม.5 ต.บานยาง อ.เมอืง   จ.นครปฐม 081-7364687 อบรมการทําปุยอินทรีย

4 พงษชัย       พุทธคุณรักษา 72/1 ม.1 ต.วังดาว  อ.เมอืง  จ.นครปฐม 089-8032153 อบรมการทําปุยอินทรีย

5 วีรพันธ       โมระมัด 48 ม.1 ต.หวยหมอนทอง  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 081-1924972 อบรมการทําปุยอินทรีย

6 กชพรรณ     ทองรอยยิง่ 34/1 ม.5 ต.สามควายเผือก  อ.เมือง จ.นครปฐม 082-3615226 อบรมการทําปุยอินทรีย

7 จํารอง        หินรปู 170/12 ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 089-9188158 อบรมการทําปุยอินทรีย

8 ใย             รัตนสขุ 69/9 ต.คลองโยน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-8229396 อบรมการทําปุยอินทรีย

9 พรภิรมณ     ออนสัมพันธ 91/3 ม.1 ต.คลองโยน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-9915058 อบรมการทําปุยอินทรีย

10 มานะ         โอยนาสวน 11/4 ม.4 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 085-2933872 อบรมการทําปุยอินทรีย

11 นัลทิพร       เชาวฉลาด 83 ม.1 ต.บานยาง   อ.เมอืง   จ.นครปฐม 085-1779245 อบรมการทําปุยอินทรีย

12 สาคร         ทางเขา 125 ม.1 ต.บานยาง   อ.เมอืง   จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรีย

13 ทัญู         นรขุน 95/16 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรีย

14 สมณียา       สุรธรรมจรรยา 1/1 ม.6 ต.หนองงเูหลือม อ.เมอืง  จ.นครปฐม 084-8849139 อบรมการทําปุยอินทรีย

15 จิรวรรณ      ประภานาวิน 112 ม.1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง  จ.นครปฐม 094-7821221 อบรมการทําปุยอินทรีย

16 กลอม         ขาปก 086-2016521 อบรมการทําปุยอินทรีย



45

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

17 จุมพิตา       สืบพันธกาล 5/2 ม.4 ต.ทัพหลวง  อ.เมือง  จ.นครปฐม 085-8320827 อบรมการทําปุยอินทรีย

18 สุดารตัน      สีบัวทอง 32/2 ม.1 ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 089-1555565 อบรมการทําปุยอินทรีย

19 มะลิวัลย      เพ็งอัน ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 081-8587987 อบรมการทําปุยอินทรีย

20 เพชร          สิริหาญ 081-9076575 อบรมการทําปุยอินทรีย

21 พะเยาว ปนฮวน 9809 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

22 พรรณี เนียมหอม 3/1 ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 086-1782594 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

23 รัตนาภรณ ทับขํา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

24 ดาหวัน ตันสถิตย 5/1 ม.4 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 091-2135763 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

25 วิลัย บางวดั 39 ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

26 ปราณีต แกวธรรม 28 ม.10 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-5055741 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

27 อาจ จิตรบันจง 18 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 086-1603199 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

28 ระเบียบ จิณแสน รร.หลงุกัง ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1704623 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

29 สุพินท อมชัย 034-552515 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

30 รัตนา หริลาวัณย 085-4882520 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

31 ธิดา ประดบัสุข 092-9075167 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

32 แดง หอมวนัทรี 083-9114896 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

33 สุดใจ วนัลา 081-9138204 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

34 วิมล เกษร 70 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

35 สมจิตร อังกุลด 90 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนุบรี 087-0972510 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

36 จํานงค        ศรคํีา 85/1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

37 ฉวี จันทรมาบ 034-552749 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

38 อดุลย         ช่ืนแดง 183/14 อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 086-1704210 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

39 ละมูล         บุญจนั 24/5 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมนุไพร

40 พรชัย         ต้ิวเจริญ 90/3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

41 นงนุช บุญชา 11 ถ.พัฒนากาญจน ต.ทาลอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

42 สมโภช       ดอนไพรอุน 114/1 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-0500244 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

43 รัตภัคณ สุวรรณวงษ 086-1704210 อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

44 ประทิพย หอมจนัทร อบรมการทําครีมทากันยุงจากสมุนไพร

45 ชลอิท เจริญสุข 084-8916478 อบรมการทําครีมทากนัยุงจากสมุนไพร
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ภาคผนวก ค.

ฐานขอมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร
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ฐานขอมูลติดตอผูเช่ียวชาญ บุคลากร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล อีเมลล เบอรโทรศัพท

1 รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท taworn.vin@mahidol.ac.th 087-0460444

2 ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 083-6356441

3 อาจารยประภาพรรณ ซอหะซัน prapapan.saw@mahidol.ac.th 080-5207772

4 อาจารยวิมลมาศ บุญย่ังยืน wimonmas.boo@mahidol.ac.th 081-9066678

5 อาจารยวีรวฒุิ ชัยวัฒน weerawut.cha@mahidol.ac.th 084-5223098

6 อาจารยสุธาทิพย สินยัง suthatip.sin@mahidol.ac.th 087-6098008

7 อาจารยปรัชญา เตวิยะ pratchya.tay@mahidol.ac.th 081-3991811

8 อาจารยชลธริา แสงศิริ chontira.san@mahidol.ac.th 089-5330454

9 อาจารยเนติยา การะเกตุ netiya.kar@mahidol.ac.th 085-8440330

10 ผศ.ดร.จตุรงค จันทรสี่ทิศ charturong.cha@mahidol.ac.th 085-8017890

11 อาจารยเปลงสุรีย เท่ียงนอย plengsuree.thi@mahidol.ac.th 081-7275321

12 อาจารยจีรัณ กิ่งแกว jeerun.kin@mahidol.ac.th 081-8482990

13 อาจารยอํานาจ เจรีรตัน amnat.jar@mahidol.ac.th 086-0381084

14 อาจารยฐิติศลิป กิจเชวงกลุ thitisilp.kij@mahidol.ac.th 090-9865764

15 อาจารยสิริยุภา เนตรมัย siriyupa.net@mahidol.ac.th 081-2974697

16 อาจารยเรณ ูเย็นเกษ renoo.yen@mahidol.ac.th 084-3575342

17 อาจารยรุงทิวา วงศกรทรัพย rungtiwa.won@mahidol.ac.th 082-4707341

18 อาจารยรณชัย ยอดดําเนิน ronnachai.yod@mahidol.ac.th 0818899867

19 ผศ.ดร.ภาวีนี ดีแท pawinee.dee@mahidol.ac.th 089-1108711

20 อาจารยจุฑามาศ สุคนธปฏิภาค chutamas.suk@mahidol.ac.th 087-4950560

21 อาจารยจันทรเพญ็ ศรลมัพ chanpen.sar@mahidol.ac.th 087-5090665

22 อาจารยเจษฏา แพนาค chetsada.pha@mahidol.ac.th 080-0762169

23 อาจารยไพพรรณ แพเจรญิ paiphan.pae@mahidol.ac.th 081-2557694

24 อาจารยเสนห จิตตกลาง sanae.jit@mahidol.ac.th 085-1427395

25 อาจารยปยทิพย ปยพันธุ piyathip.piy@mahidol.ac.th 089-7809410
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26 อาจารยสัมพันธ ทองหนูนุย sampan.ton@mahidol.ac.th 089-1171006

27 อาจารยสุภัทรา ช่ืนชอบ supatra.chn@mahidol.ac.th 085-0989419

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล อีเมลล เบอรโทรศัพท

28 อาจารยธรรมรัตน พุทธไชย thamarat.phu@mahidol.ac.th 086-0265623

29 อาจารยชมชื่น ศิริผันแกว chomcheun.sir@mahidol.ac.th 081-6361778

30 อาจารยพิจักษณ พิริยะพรสิริ pichak.pir@mahidol.ac.th 091-7866161

31 อาจารยรณภพ เจริญบุญ ronnaphop.cha@mahidol.ac.th 081-8804343

32 อาจารยธีรพงษ เที่ยงสมพงษ teerapong.tea@mahidol.ac.th 089-2031121

33 อาจารยเฉลิมพล ศรทีอง chaldempon.sri@mahidol.ac.th 089-7041141

34 อาจารยรปวณี วรเศรษฐพงศา pornpawee.wor@mahidol.ac.th 080-6222155

35 อาจารยอนญัญา กรรณสตู ananya.kan@mahidol.ac.th 081-9369149

36 วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว Somyot.nil@mahidol.ac.th 087-0829088
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