
บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

ช่ือผลงาน เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

 

๑.เจ=าของผลงาน กลุ7มงานส7งเสริมการเรียนรู<ตลอดชีวิตและการสร<างทักษะเพ่ืออนาคต 

๒.สังกัด สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา 

๓.ชุมชนนักปฏิบัติ   ด=านการผลิตบัณฑิต 

     ด=านการวิจัย 

          /  ด=านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

๔.ประเด็นความรู= (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ได<จัดให<มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู<โดยการดำเนินงานมีการจัดประชุมและแผนการปฏิบัติงาน ด<านการจัดความรู<ของหน7วยงาน 

ที่ต<องการใช<การจัดการความรู<เปLนส7วนหนึ่งของยุทธศาสตรPในการขับเคลื่อนพันธกิจและงานโครงการบริ

วิชาการ เพื่อสร<างความรู< และแลกเปลี่ยนเรียนรู<จากผู<ประสบการณP สร<างความเข<าใจทางด<านงานติดตามและ

ประเมินโครงการบริการวิชาการด<วย CIPP Model  และการตรวจเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการเพื่อกำลัง

คณะทำงานและชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร<อมกับให<คำแนะนำเพิ่มเติม เสนอแนะเพื่อเปLนทางในการ

ดำเนินงานโครงการต7อไป 

 

๕.ความเปUนมา  (ปVญหา วัตถุประสงคY เปZาหมาย) 

การบริการวิชาการแก7สังคมเปLนส7วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยต<อง

คำนึงถึงกระบวนการในการให<บริการวิชาการแก7สังคม ศึกษาความต<องการของกลุ7มเป\าหมายนำมาจัดทำแผน

บริการวิชาการ เพื่อสร<างประโยชนPแก7ชุมชนหรือสังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ 

และนำมาจัดเปLนแผนการใช<ประโยชนPจนเกิดผลลัพธPที่สร<างความพึงพอใจต7อชุมชนและสังคมอย7างต7อเนื่อง

และย่ังยืน  

สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู 7ชุมชน ได<เล็งเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการแก7สังคม 

โดยเฉพาะโครงการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งลักษณะของพันธกิจของหน7วยงานการให<

ทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของหน7วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และต<องติดตามและ

ประเมินผลโครงการให<ไปตามวัตถุประสงคPของโครงการและสร<างประโยชนPแก7ชุมชนหรือสังคมโดยการ

ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และมีการบูรณาการเพ่ือใช<ประโยชนPทางด<านการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน7งทางวิชาการของอาจารยP สร<างเครือข7ายกับหน7วยงานต7าง ๆ เปLนแหล7งเรียนรู<

ของนักศึกษา โดยพบว7าการนำกระบวนการจัดการความรู<มาเปLนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา

คุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู<ภายในหน7วยงาน เพื่อให<บรรลุเป\าหมายและบังเกิดผลต7อ

การปฏิบัติด<านพัฒนาองคPกร จึงได<จัดทำโครงการการจัดการความรู<ของสถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน 

เร่ืองซ่ึงได<มีการกำหนดประเด็น เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในคร้ังน้ี 



๖.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู=ท่ีใช=) 

สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน ได<จัดกิจกรรมแบ7งปeนและแลกเปล่ียนเรียรู<จากความรู< ทักษะ

ของผู<มีประสบการณPตรงในการทำงาน (Tacit Knowledge) จากผู<เข<าอบรม เพ่ือค<นหาแนวทางการปฏิบัติงาน

ท่ีดี โดยมีกระบวนการการจัดการความรู<ดังน้ี  

๖.๑. การบ7งช้ีความรู< 

สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู 7ชุมชน มีการจัดประชุมหน7วยงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธP 

๒๕๖๓ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู< (KM)และกำหนดประเด็นองคPความรู<ของหน7วยงาน ซึ่งในท่ี

ประชุมมีการเสนอให<ทุกฝyายจัดแผนองคPความรู<ของแต7ละฝyาย ซึ่งในมติได<กำหนดกำหนดองคPความรู< เรื่อง 

เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปz ๒๕๖๓ ของฝyายกลุ7มงานส7งเสริมการ

เรียนรู<ตลอดชีวิตและการสร<างทักษะเพื่ออนาคต(งานบริการวิชาการ) และคำสั่งสถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7

ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่องการแต7งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู< 

(KM) ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธP ๒๕๖๓ 

การกำหนดประเด็นองคPความรู< “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ” 

เปLนประเด็นองคPความรู<ที่เกี่ยวข<องกับกลุ7มงานและเปLนประเด็นเกี่ยวข<องกับผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของ

หน7วยงานองคPประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก7สังคม การบริการวิชาการแก7สังคมเปLนส7วนหนึ่งในภารกิจ

หลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยต<องคำนึงถึงกระบวนการในการให<บริการวิชาการแก7สังคม ศึกษาความ

ต<องการของกลุ7มเป\าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ม เพื่อสร<างประโยชนPแก7ชุมชนหรือสังคมโดยการ

ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดเปLนแผนการใช<ประโยชนPจนเกิดผลลัพธPที่สร<างความ

พึงพอใจต7อชุมชนและสังคมอย7างต7อเนื่องและย่ังยืน และเพื่อการเพ่ิมพูนความรู<และประสบการณPของอาจารยP

อันจะนำมาสู7การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช<ประโยชนPทางด<านการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัยพัฒนาตำแหน7งทางวิชาการของอาจารยP สร<างเครือข7ายกับหน7วยงานต7าง ๆ เปLนแหล7งเรียนรู<ของนักศึกษา

และเปLนการสร<างรายได<ของสถาบันจากการให<บริการทางวิชาการอีกด<วย 

๖.๒. การสร<างและแสวงหาความรู< 

จากมติที ่ประชุมได<ต ั ้งคณะกรรมการการจัดการความรู <ของหน7วยงานแล<วนั ้น ทาง

คณะกรรมการได<ดำเนินการประชุมกลุ7มย7อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู<และจัดประชุมทำแผนการจัดการความรู<

และกำหนดองคPความรู< เรื่อง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในวันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๖๓ และหาแนวทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นองคPความรู< “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการ

บริการวิชาการ” ซึ่งทางผู<ประสานให<กลุ7มหัวหน<างานและหัวโครงการบริการวิชาการของหน7วยงาน โดย

กำหนดบุคลากรแสดงความคิดเห็น ใช<เทคนิคการเล7าเรื ่องประการณP (Story Telling) ในการติดตามและ

ประเมินโครงการบริการวิชาการและจัดทำรายละเอียดบันทึกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ในรายงานการประชุม

กลุ7มย7อยในการแต7ละคร้ัง 

 

-  



๖.๓. การจัดความรู<ให<เปLนระบบ 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู< (KM) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได<สรุป

ประเด็นความรู< ประสบการณPการทำงาน(Tacit Knowledge) และข<อเสนอแนะ  เพื ่อจัดทำรูปแบบการ

เผยแพร7กระบวนการงานบริการวิชาการ และจัดทำร7างคู7มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ เพื่อนำความรู<ที่ได<จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู<มา ปรับปรุงทบทวนให<เปLนองคPความรู< โดยเนื้อหาเปLน

ทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลโครงการในรูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL (Stufflebeam and 

Shinkfield, 2007) เพ่ือให<แบบการประเมินผลเปLนไปตามหลักวิชาการ ซ่ึงจะก7อให<เกิดประโยชนPในการ

นำเสนอผลงานวิชาการรับใช<สังคม และการประเมินผลงานประกันคุณภาพศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพของการศึกษา (สมศ.) ดังน้ี 

๖.๓.๑. ใช<รูปแบบการประเมิน CIPP เม่ือส้ินสุดโครงการ การใช<รูปแบบการประเมิน CIPP 

กรณีน้ีผู<ใช<นำรูปแบบการประเมิน CIPP ท่ีแบ7งมิติ การประเมินออกเปLน 4 ด<าน คือ บริบท (Context) ปeจจัย

นำเข<า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)มาประเมินโครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรท่ี

ส้ินสุดระยะเวลาดำเนินการใช<เพ่ือท่ีจะสรุปภาพรวมผลการประเมินโครงการ แผนงานดังกล7าวเปLนรายมิติท่ีทำ

การประเมินซ่ึงมีลักษณะเปLนการประเมินย<อนหลัง และไม7ได<ให<ข<อเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจดำเนินงาน

จากผลการประเมินแต7ละด<านและเคร่ืองมือฉบับเดียวสำหรับการประเมินทุกมิติการประเมินโครงการ แผนงาน

หรือหลักสูตร ท่ีผู<ประเมินแบ7งมิติการประเมินออกเปLน 4ด<านตามท่ีกล7าวน้ันมักใช<แบบสอบถามชนิดแบ7งเปLน

ระดับความคิดเห็น (อาจเปLน 3, 4 หรือ 5 ระดับ) แล<วสร<างข<อคำถามในแต7ละด<านเท7า ๆ กันหรืออาจไม7เท7ากัน 

โดยส7วนใหญ7จะมีข<อคำถามในแต7ละด<าน 5-10 

ข<อ เพ่ือให<ผู<ตอบใส7เคร่ืองหมาย ตามระดับความคิดเห็นระดับใด ๆ ในข<อคำถามน้ัน ๆ แล<วนำคำตอบท่ีได<มา

ตรวจให<คะแนนเปLนตัวเลขเพ่ือนำมาวิเคราะหPต7อไปท้ัง ๆ ท่ีจริงแล<วการประเมินในแต7ละมิติหรือแต7ละด<านต<อง

ใช<เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมข<อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหPตัดสินผลการประเมินไม7ใช7

ใช<เคร่ืองมือฉบับเดียวเก็บข<อมูลทุกด<าน 

๖.๓.๒. รูปแบบการประเมิน CIPP และการนำไปใช<รูปแบบการประเมิน CIPP เปLนการนำ

ตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน ๔ ด<านมาประกอบกันได<แก7 การประเมินบริบท (Context) ปeจจัยนำเข<า 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 

๑.) การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเก่ียวกับความ

ต<องการจำเปLน (Need) ปeญหา (Problem) คุณสมบัติท่ีมีค7า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ท่ีจะ

เกิดข้ึนภายใต<เง่ือนไขแวดล<อมหน่ึงท่ีกำหนด การประเมินบริบท ๔ ส7วนน้ีมีความสำคัญท่ีจะนำไปสู7การ

ออกแบบโครงการ แผนงาน และการให<บริการท่ีมีความเหมาะสมเปLนไปได< ท้ังน้ีการประเมินบริบทมี

วัตถุประสงคP 

๒.) การประเมินปeจจัยนำเข<า : Input Evaluation จุดมุ7งเน<นหลักของการประเมิน

ปeจจัยนำเข<าก็เพ่ือช7วยจัดลำดับโครงการท่ีจะทำให<เกิดการเปล่ียนแปลงความต<องการจำเปLน โดยการศึกษา

และตรวจสอบอย7างถ่ีถ<วนเก่ียวกับแนวทางต7าง ๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเปLนไปได<มากท่ีสุด ในอันท่ีจะ



ก7อให<เกิดการเปล่ียนแปลงดังกล7าว การประเมินปeจจัยนำเข<าจะเปLนตัวบ7งบอกล7วงหน<าถึงความสำเร็จหรือ

ความล<มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีโครงการหรือส่ิงแทรกแซงน้ัน ๆ ต<องการ

ให<เกิด จุดมุ7งเน<นประการท่ีสองของการประเมินปeจจัยนำเข<า ก็เพ่ือสร<างความเข<าใจร7วมกันเก่ียวกับแนวทางท่ี

เปLนทางเลือกต7าง ๆ 

๓.) การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปLนการตรวจสอบการนำ

แผนงานหรือโครงการไปใช<หรือตรวจสอบการดำเนินงานการใช<แผนงาน โครงการ วัตถุประสงคPท่ีสำคัญ

ประการหน่ึงของการประเมินกระบวนการก็คือ การให<ข<อมูลย<อนกลับแก7ผู<หัวหน<าโครงการและผู<ปฏิบัติงานใน

โครงการน้ัน ๆ เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมต7าง ๆ ของโครงการว7าเปLนไปตามตารางเวลาท่ีกำหนดหรือไม7 การ

ใช<งบประมาณและประสิทธิภาพเปLนอย7างไร สำหรับวัตถุประสงคPอีกประการหน่ึงก็เพ่ือช้ีแนะแนวทางให<แก7

ผู<ปฏิบัติงานในการปรับปรุงการใช<งบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของโครงการให<มีความเหมาะสม

ย่ิงข้ึน 

๔.) การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงคPหลักของการประเมินผล

ผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ แผนงานหรือปeญหาและอุปสรรคในการทำงานว7า

ตอบสนองบรรลุความต<องการจำเปLนของกลุ7มเป\าหมายหรือไม7 นอกจากน้ันการประเมินผลผลิตก็ยังต<อง

ประเมินผลลัพธP(Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไม7ต้ังใจ ท้ังท่ีเปLนไปในทางบวกและทางลบอีกด<วย  

๖.๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู< 

คณะกรรมการการจัดการความรู< ได<ทำการเรียบเรียง ตัดต7อ และ ปรับปรุงเนื ้อหาให<มี

คุณภาพดี รวมทั้งสรุป ประเด็นและกลั่นกรองความรู<จากการ แลกเปลี่ยนรู<ให<เปLนรูปแบบเอกสาร มาตรฐาน

เดียวกันในการปฏิบัติงานและกลั่นกรองความรู<และปรับปรุงเนื้อหาประเด็นความรู< เพื่อจัดทำรูปแบบการ

เผยแพร7กระบวนการงานบริการวิชาการ พร<อมทั้งแนวปฏิบัติการดำเนินงาน หลักเกณฑP  วิธีการ และ

เง่ือนไข  การทำงานบริการวิชาการต7อไป 

 
รูปภาพท่ี ๑ องคPประกอบหลักของรูปแบบประเมินและติดตามผลแบบ CIPP Model 

 

จากภาพที่ ๑ แสดงให<เห็นวงกลมสำคัญ ๓ วง วงในสุดเปLนส7วนท่ีแสดงถึงคุณค7าร7วมกันของการ

ประเมินในการนำไปใช<กำหนดส7วนต7าง ๆ ในวงกลมท่ีสองซ่ึงเปLนส7วนประกอบของโครงการ ได<แก7 เป\าหมาย 

แผนงานหรือแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหรือการกระทำตามแผนงานและผลลัพธP ท่ีได< ใน ๔ ส7วนประกอบ



ของโครงการก็จะสัมพันธPกับมิติการประเมินท้ัง ๔ ด<าน ของรูปแบบการประเมิน CIPP ซ่ึงเปLนวงกลมนอกสุด 

น้ัน คือ การประเมินเพ่ือนำมาใช<กำหนดเป\าหมายของโครงการก็คือ การประเมินบริบท การประเมินปeจจัย

นำเข<า ก็ใช<สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน แต7การปฏิบัติงานหรือการกระทำตามแผนก็ต<องอาศัยการประเมิน

กระบวนการและท<ายท่ีสุดหากจะประเมินผลลัพธPท้ังหมดของโครงการก็ต<องทำการประเมินผลผลิต ตาม

แบบฟอรPมประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  

๖.๕. การเข<าถึงความรู< 

กลุ7มงานส7งเสริมการเรียนรู<ตลอดชีวิตและการสร<างทักษะเพื่ออนาคต (งานบริการวิชาการ) ได<

นำเสนอองคPความรู<ที่ได<สังเคราะหPเรียบร<อย แล<วแก7ผู<บริหาร ในการเข<าถึงองคPความรู< และได<เผยแพร7 KM 

Blog ของหน7วยงาน เพื่อให<บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู7แล<ว หรือผู<ท่ีสนใจจะนำความรู<ประเด็นใดไปใช<ปฏิบัติ จะ

สามารถเลือกนำไปใช<ได< 

๖.๖. การแบ7งปeนแลกเปล่ียนเรียนรู< 

ได<นำประเด็นความรู<ที่ได< เผยแพร7ผ7านสารสนเทศ KM Blog ของหน7วยงานและทาง Line งาน

บริการวิชาการของกลุ7มงาน เพ่ือให<มีส7วนเก่ียวข<องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก<ไขปรับปรุง 

๖.๗. การเรียนรู< 

กลุ7มงานส7งเสริมการเรียนรู<ตลอดชีวิตและการสร<างทักษะเพื่ออนาคต (งานบริการวิชาการ) ของ

สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน มทร.ล<านนา ได<นำความรู<มาปรับใช<ในการปฏิบัติงานในการประเมินผลและ

ติดตามโครงการบริการวิชาการ ได<แก7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู7บ<าน ชุมชน แบบมีส7วนร7วม 

ประจำปzงบประมาณ ๒๕๖๓  และได<จัดทำ(ร7าง)คู7มือ การติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการและทาง

คณะกรรมการจัดการความรู<ได<เสนอองคPความรู</แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได<จากการดำเนินการเสนอผู<บริหารเพ่ือ

ประกาศให<บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช<ประโยชนP ทำให<เกิดความรู<ใหม7 ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู<เดิมท่ีมีอยู7แล<วให<เกิด

ประโยชนPได<มากข้ึน 

 

๗.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด=านตaาง ๆ ได=แกa เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได=รับ การเปUนแบบอยaางท่ีดี

ให=กับหนaวยงานตaาง ๆ ฯลฯ) 

๑.) มีองคPความรู<ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของหน7วยงาน จำนวน 1 องคPความรู< 

๒.) ได<แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคPความรู<ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตรPและพันธกิจมหาวิทยาลัย เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ 

๓.) ได<คู7มือติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ หรือ คู7มือการตรวจเย่ียมชมโครงการ 

จำนวน 1 เล7ม เพ่ือแนวทางการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ

ของหน7วยงาน 

 

 



๘.ปVจจัยความสำเร็จ  

ผู<บริหาร อาจารยPและเจ<าหน<าที่ เข<าร7วมโครงการให<ความร7วมมือ และสนับสนุนการเข<าโครงการ 

บุคลากรในองคPกรมีเจตคติท่ีดีในการสร<างความรู<ใหม7 การแบ7งปeนท่ีดี ตลอดจนได<ตระหนักถึงเป\าหมายของการ

จัดการความรู<ที่สนับสนุนวิสัยทัศนP กลยุทธP และการสอดคล<องกับสมรรถนะหลักของหน7วยงาน นอกจากน้ี 

บุคลากรของกลุ7มงานยังได<รับความรู< การแลกเปลี่ยนเรียนรู< แนวทางการปฏิบัติงาน จากผู<ทรงคุณวุฒิและ

ประสบการณPตรงมาปรับใช<ในการปฏิบัติจริงได< 

 

๙.ปVญหาอุปสรรคและข=อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตaอไป 

๑.) เน่ืองด<วยปeญหาโรคระบาดโควิด ๒๐๑๙ ทำให<ต<องปรับเปล่ียนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียรู< 

กระทบต7อระยะเวลาการในการแลกเปล่ียนเรียนรู<และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต7าง ๆ 

๒.) ควรเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู< 

๓.) สร<างแรงกระตุ<นกลุ7มงานอ่ืน ๆ  เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู<ให<มากข้ึน 

๔.) ต<องศึกษาเทคโนโลยีในการส่ือสารระหว7างหน7วยงานเพ่ิมข้ึน 

 

 


