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ระยะเวลาดําเนินการ
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สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย
กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ
นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า
588

588

นักวิชาการประมง 1.ความสามารถของเกษตรกรในการใช้

มี.ค. 50 - ก.ค. 51

1.นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า

100% การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอด

ชํานาญการพิเศษ ประโยชน์จากศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการประมงโดยใช้

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ศึกษา

ฐานข้อมูลจุดสาธิตเรียนรู้

กรณีภาคเหนือตอนบน
2.การใช้ประโยชน์ของจุดสาธิตการเรียนรู้
ของเกษตรกรในการเข้าถึงเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ศึกษากรณี
ภาคเหนือตอนล่าง

หนาที่ 1

เม.ย. 47 - ต.ค. 50

1.นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า

100%

เอกสารหมายเลข ๓
โครงรางการเสนอผลงาน
๑. ชื่อผลงาน ความสามารถของเกษตรกรในการใชประโยชนจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล ศึกษากรณีภาคเหนือตอนบน
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ๒ ป ( มี.ค. ๕๐ – ก.ค. ๕๑ )
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีดาน
การเกษตรแกเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
การเพื่อใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรอยางถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่เปนจริง
๒) กรมประมงไดสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผานทางศูนยบริการฯ มีการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ การอํานวยความสะดวกดานอุปกรณ และความรูทางวิชาการเพื่อเผยแพรสู
เกษตรกรที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๓) ศึกษาการใชประโยชนของเกษตรกรจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในเขตภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน
เชียงราย และพะเยา โดยมีกลุมตัวอยาง ๓๔๐ ราย เก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๑
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๑) ศึกษาลักษณะการใชบริการของเกษตรกรจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
๒) ศึกษาปจจัยเหตุที่มีอิทธิพลตอการใชบริการของเกษตรกร
๓) ศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของเกษตรกรในการใชบริการจากศูนยบริการฯ
๔) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของ การยอมรับ การเรียนรู ศูนยบริการสื่อการสอนทางการศึกษา
๕) จัดทําเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล เพื่อใหไดความจริงเกี่ยวกับการใชประโยชนของศูนยบริการฯ
๖) กําหนดขอบเขตของประชากรที่จะศึกษา และกําหนดกลุมตัวอยางทีจ่ ะศึกษา เพื่อใหเปนตัวแทนที่ดี
ที่สุดของประชากร
๗) ดําเนินการเก็บขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วิเคราะหขอ มูลโดยมีตัวแปรตนและ
ตัวแปรตาม ตามกรอบงานวิจยั และเขียนรายงานผลการศึกษา
๕. ผูรวมดําเนินการ ๑. นายผจงศักดิ์ วงษสงา สัดสวนงาน ๑๐๐ %

๖. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
- วางแผนงานวิจัย จัดเตรียมแบบสํารวจ ดําเนินการสํารวจ เก็บขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และเขียนรายงาน
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
- เชิงปริมาณ ไดเอกสารวิชาการ เรื่อง ความสามารถของเกษตรกรในการใชประโยชนจาก
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ศึกษากรณีภาคเหนือตอนบน
- เชิงคุณภาพ สามารถนําไปปรับปรุงลักษณะและรูปแบบการใหบริการของศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
ของเกษตรกรและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
๘. การนําไปใชประโยชน
- เอกสารวิชาการที่ไดจะเปนองคความรูสําหรับผูสนใจในการปรับปรุงคุณภาพของการ
ใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหตรงกับความตองการของเกษตรกร
๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
๙.๑) การศึกษาที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากศูนยบริการฯ โดยเกษตรกรมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ ระยะเวลาที่ทําการเก็บขอมูล ตลอดจนความตอเนื่องของโครงการฯ ที่ใหบริการแก
เกษตรกรและมาตรฐานการใหบริการแกเกษตรกรแตกตางกันไปตามศักยภาพของพื้นที่
๙.๒) การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีระยะเวลา คอนขางยาวถึง ๒ ป ทําใหไมสามารถควบคุมปจจัยบาง
ประการ เชน ประสิทธิภาพการใหบริการในศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล ที่มีงบประมาณที่แตกตางกัน การใหบริการพื้นฐานเบื้องตนที่มีประเด็นปลีกยอย
แตกตางกันบางในแตละพื้นที่การใหบริการ
๙.๓) งบประมาณในการเก็บขอมูลมีคอนขางจํากัด จําเปนตองปรับรูปแบบการเก็บขอมูล
๑๐. ขอเสนอแนะ
- ควรศึกษาความพรอมของเกษตรกรตามศักยภาพกอนทีจ่ ะดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อใหตรงกับความตองการของเกษตรกร และความตอเนื่องของกิจกรรมตางๆ ที่จะบริการใหกับเกษตรกร
และควรจะเนนดานการเปนสมาชิกของศูนยบริการเพื่อใหการบริการที่ตอเนื่อง การเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่
เพื่อบริการขั้นพื้นฐานจัดระบบสารสนเทศและการสรางเครือขายเกษตรกรและควรใหองคการบริหารงาน
สวนทองถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมแกเกษตรกรในพื้นที่
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................
( นายผจงศักดิ์ วงษสงา )
ผูเสนอผลงาน
……../สิงหาคม/๒๕๕๔

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................
( นายวุฒิ คุปตะวาทิน )
ผูอํานวยการสวนโครงการพิเศษและ
บรรเทาปญหาผูประสบภัย
............/สิงหาคม/๒๕๕๔
( ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ )

ลงชื่อ .....................................................
( นายวสันต ศรีวัฒนะ )
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการประมง
............/สิงหาคม/๒๕๕๔

เอกสารหมายเลข ๓
โครงรางการเสนอผลงาน
๑. ชื่อผลงาน การใชประโยชนของจุดสาธิตการเรียนรูของเกษตรกรในการเขาถึงเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ศึกษากรณีภาคเหนือตอนลาง
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ๔ ป ( เม.ย.๔๗ – ต.ค.๕๐)
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑) กรมประมงไดใหความสําคัญในการจัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อเปนตัวอยางในการ
เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชนบท เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสเรียนรู ดูงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําให
เหมาะสมกับพื้นที่ มีการจัดการฝกอบรมและออกแบบสามารถนําไปปฏิบัติในไรนาของตนเอง
๒) แนวคิดในการเรียนรูของผูใหญ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยวุฒแิ ละ
ความตองการทีแ่ ทจริงโดยคํานึงรูปแบบในการเรียนรู ระยะเวลา สถานที่ ในการเรียนรู
๓) ศึกษาการใชประโยชนของจุดสาธิตการเรียนรูของเกษตรกร ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ๙ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย
พิษณุโลก พิจติ ร เพชรบูรณ และจังหวัดอุตรดิตถ โดยมีประชากรประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย และ
ไดกําหนดกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทน จํานวน ๗๒๐ ราย โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตป ๒๕๔๗
ถึงป ๒๕๕๐ รวม ๔ ป
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๑) ศึกษาแนวคิดการจัดตั้งจุดสาธิตเพื่อการเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๒) ศึกษาปจจัยเหตุที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
๓) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการเรียนรูของผูใหญ
๔) ศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู
๕) จัดทําเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล กําหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางที่
ตองการศึกษา
๖) ดําเนินการเก็บขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล ตามกรอบงานวิจยั และเขียน
รายงานผลการศึกษา
๕. ผูรวมดําเนินการ ๑. นายผจงศักดิ์ วงษสงา สัดสวนงาน ๑๐๐ %
๖. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
- วางแผนงานวิจัย จัดเตรียมเครื่องมือในการสํารวจ เก็บขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงาน

๗. ผลสําเร็จของงาน ( เชิงปริมาณ/ คุณภาพ )
- เชิงปริมาณ ไดเอกสารวิชาการเรื่อง การใชประโยชนของจุดสาธิตการเรียนรูของเกษตรกร
ในการเขาถึงเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา ศึกษากรณีภาคเหนือตอนลาง
- เชิงคุณภาพ สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของการจัดการจุดสาธิตเรียนรูของ
เกษตรกร เพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละพื้นที่และความถนัดของเกษตรกร
๘. การนําไปใชประโยชน
- เอกสารวิชาการที่ไดจะเปนองคความรูสําหรับผูสนใจ ในการปรับปรุงคุณภาพของจุดสาธิต
เรียนรูดานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา ใหตรงกับศักยภาพของแตละพื้นที่
๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ ปญหา /อุปสรรค
๙.๑) ระยะเวลาในการศึกษาคอนขางยาวนานและงบประมาณที่มีจํากัด ทําใหการจัดเก็บขอมูลการ
วิเคราะห และเขียนรายงานจําเปนตองใชความอุสาหะอยางตอเนื่อง
๙.๒) จํานวนตัวอยางที่เก็บขอมูลมีจํานวนมากถึง ๗๒๐ ราย ทําใหกรอบระยะเวลาที่กําจัดไมสามารถ
ดําเนินการไดในบางชวงเวลา และความถูกตองของขอมูลจึงจําเปนตองตัดตัวอยางบางรายออก
ไป เนื่องจากความไมครบถวนของขอมูล จํานวน ๓๖ ตัวอยาง
๑๐. ขอเสนอแนะ
- การใชประโยชนของจุดสาธิตใหมีประสิทธิภาพควรคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของ
เกษตรกรและศักยภาพที่เปนไปไดในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในพื้นที่ ชนิดความพรอมของจุดสาธิตความ
พรอมของวิทยากร
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..............................................
( นายผจงศักดิ์ วงษสงา )
ผูเสนอผลงาน
……../สิงหาคม/๒๕๕๔

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................
( นายวุฒิ คุปตะวาทิน )
ผูอํานวยการสวนโครงการพิเศษและ
บรรเทาปญหาผูประสบภัย
............/สิงหาคม/๒๕๕๔
( ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ )

ลงชื่อ .....................................................
( นายวสันต ศรีวัฒนะ )
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการประมง
............/สิงหาคม/๒๕๕๔

เอกสารหมายเลข ๔
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายผจงศักดิ์ วงษสงา
เพื่อประกอบการแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๕๘๘
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการถายทอดเทคโนโลยีการประมงโดยใชฐานขอมูลจุดสาธิตเรียนรู
หลักการและเหตุผล การพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการประมง จําเปนตองอาศัยการวิจยั
เพื่อใหทราบถึง ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการถายทอดเทคโนโลยีการประมง ไปสูเกษตรกรอยางมีระสิทธิ
ภาพเพื่อนําไปใชประโยชน โดยผลจากการวิจัยสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อเสริมใหกับโครงการตางๆ ที่กรม
ประมงรับผิดชอบ ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการถายทอดเทคโนโลยี เชน โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร (ด านการประมง)ประจําตําบล ไดดําเนินการตั้งแตป ๒๕๔๑ เป นต นมา มีก าร
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการประมงใหแกเกษตรกร/ กลุมเกษตรกร ซึ่งกลุมเปาหมายมีการรวมกลุมกัน
ในระดับตําบล โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการประมง ตามศักยภาพของแตละตําบล
มีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบบูรณการ กรมประมงไดจัดใหมกี ารดําเนินการในจังหวัดตางๆ ซึ่งเนนความ
เรงดวนของพื้นที่ยากจนและความพรอมในการพัฒนาของตําบลนั้นๆ มีการจัดตั้งจุดสาธิตเรียนรูดานการ
ประมง โดยมีผูนําดานการประมงที่อาสาเปนจุดสาธิตเรียนรู โดยการปรับปรุงแปลงเรียนรูและสนับสนุน
ปจจัยการผลิต เปนจุดสาธิตเรียนรู และเกษตรกรเจาของบอเปนวิทยากรประจํา โดยเนนการบริโภคภายใน
ครัวเรือน หากเหลือก็จําหนายภายในหมูบานของตนเอง
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ การวิจัยเพื่อพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ไดเริ่มมีบทบาท
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า ให เ กษตรกรได รั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ จํ า เป น ต อ การประกอบอาชี พ ด า นการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล มีภารกิจหลัก
คือการถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุนเพื่อการผลิต จึงมี
การปรับปรุงบอน้ําของเกษตรกรใหเปนจุดสาธิตเรียนรู เมื่อนําผลการวิจัยมาวิเคราะห พบวาการใชประโยชน
ของเกษตรกรจากจุดสาธิตมีขอจํากัด เชน จากการดําเนินการสรางจุดสาธิตในแตละตําบล เพื่อใหเกษตรกร
ไดเรียนรูจากเกษตรกรดวยกันเอง สามารถใชเวลาวางเขาเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สนใจ ซึ่งสามารถ
เดินทางไมหางไกลจากหมูบานของตนเองเทาใดนัก และสามารถขอคําปรึกษาจากวิทยากรประจําฟารม
เพื่ อ ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ได จ ากจุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง และเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อเริ่มเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูผลิตรายใหมที่ริเริ่มเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เปนแมแบบในการคัดลอกเทคโนโลยีในพื้นที่ ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงสามารถนําไปใชไดทันที
แตจากการดําเนินการไดระยะเวลาหนึ่งพบขอบกพรองในการจัดทําทะเบียนจุดสาธิตเรียนรู ทําใหการจัดการ
นําเกษตรกรเขาเยี่ยมชมไมครอบคลุมจุดสาธิตเรียนรู เชน ตําบล ก. มีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลในบอ
ตําบล ข. มีการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบอดิน สมาชิกในตําบล ก. ไมสามารถเขาเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาดุก

ในตําบล ข. ไดเนื่องจากไมทราบสถานที่ตั้งจุดสาธิตเรียนรู และในทํานองเดียวกันเกษตรกรในตําบล ข.
ก็ไมสามารถเขาเยี่ยมชมหรือปรึกษาการเพาะเลี้ยงปลานิลจากตําบล ก. ไดเพราะไมทราบสถานที่ตั้งและ
ขอมูลเบื้องตนจากเหตุการณดังกลาว หากมีการจัดทําทะเบียนจุดสาธิต จะทําใหขอจํากัดดังกลาวหมดไป
โดยสามารถจัดทําบัญชีจุดสาธิตเรียนรูรายละเอียดประกอบภาพและกิจกรรมที่ดําเนินการในจุดสิต และ
บรรจุในฐานขอมูลผานระบบสารสนเทศและใชระบบคอมพิวเตอรบริการจัดตั้งเปน Server ผาน Web Site
จะทําใหการใชประโยชนดานขอมูลจุดสาธิตไดแพรกระจายไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบการ
ตัดสินใจในการเดินทางเขาเยี่ยมชมของเกษตรกร โดยสามารถวางแผนกการเขาเยี่ยมชมไดอยางตอเนื่อง และ
มีระบบจากเหตุผลดังกลาว หากระบบฐานขอมูลดานจุดสาธิตผานระบบคอมพิวเตอร จะทําใหการคนหาและ
ใชบริการจากจุดสาธิตเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มากขึ้นและเปนการขยายเครือขายสังคมเรียนรู ไดดีมาก
ขึ้นและสามารถคนหาจุดสาธิตเรียนรูทั้งดานขอมูล ชนิดกิจกรรมที่เลี้ยง วิทยากรเกษตรกร หรือจุดสาธิต
ใกลเคียง ตลอดจนทําใหเกษตรกรวางแผนการผลิตไดตรงกับศักยภาพของตนเอง
การสนับสนุนกิจกรรมจุดสาธิตเรียนรูจากภาครัฐหากองคกรบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่
สนับสนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองตามกรอบรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ก็จะสามารถเรงใหเกิด
การกระตุนดานงบประมาณในพื้นที่ชนบท โดยทางองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถคนหาเกษตรกรผูนํา
จากระบบ Internet
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถสืบคนขอมูล จุดสาธิตเรียนรู และความตองการของผูใชไมวาจะอยูที่ใดของประเทศ
หากสามารถ เขาถึงระบบ Internet
๒. สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง
๓. สามารถประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการขอมูล
๔. สามารถปรับปรุงแกไขในระยะเวลาอันสั้น
๕. องคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณแกจุดสาธิตเรียนรูไดตรง
ตามความตองการของทองถิ่นอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. จํานวนผูเขาเยี่ยมชม Web Site
๒. ปริมาณการสืบคนจุดสาธิตจากฐานขอมูล
๓. จํานวนผูเยี่ยมชมจุดสาธิต

ลงชื่อ…………………………
(นายผจงศักดิ์ วงษสงา)
ผูเสนอแนวคิด

