
 

 

 

 

แผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2556 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 



แผนการจัดการความรู คณะเทคโนโลยกีาประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

ปงบประมาณ  2556  (ระหวางเดอืนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 

 

หลักการและเหตุผล 

ความรูเปนสิ่งที่สะสมมาจากการศกึษาเลาเรยีน การคนควาหรอืประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือสารสนเทศที่

ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา ผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูมาใชประโยชนใน

ปฏิบัติงานหรือถายทอดความรูเพื่อใหผูอื่นนําไปปฏิบัติตาม  ขยายผล แบงปน จัดเก็บขอมูลได  คณะเทคโนโลยีกาประมงและทรัพยากรทางน้ําไดเล็งเห็น

ความสําคัญของความรู และการนําเอาความรูไปใชประโยชน และแบงปนความรู จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีกาประมงและ

ทรัพยากรทางน้ําขึ้น เพื่อทําหนาที่กําหนดและจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ ใหเปนรูปธรรม เกิดแนวความคิด วิธีการ และความรูใหม  ซึ่งสามารถ

นํามาแลกเปลี่ยน ขยายผล แบงปน และจัดเก็บ จนเปนศูนยรวบรวมความรูเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรของคณะฯ และขยายสูหนวยงานอื่น

ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหมปีระสทิธภิาพ นําไปสูการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู 

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวปฏบิัตทิี่ดไีดมาพัฒนาระบบการทํางานใหมปีระสทิธภิาพ 

 

เปาหมาย 

1. มกีารแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู อยางนอย 3 พันธกจิ ไดแก การผลติบัณฑติ การวจัิย และการบรหิารจัดการ 

 

รูปแบบวธิกีาร 

1. เรยีนรูจากผูมปีระสบการณ 
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กลุมเปาหมาย 

บุคลากรคณะฯ ทัง้สายวชิาการ และสนับสนุนวชิาการที่เกี่ยวของในแตละประเด็น 

 

งบประมาณ 

เงนิรายได ประจําปงบประมาณ 2556  จํานวน 15,000 บาท 

 

คณะกรรมการจัดการความรู 

1. รองศาสตราจารย  ดร.นวิุฒ ิ หวังชัย ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.จิราพร  โรจนทนิกร กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ดวงพร  อมรเลศิพศิาล กรรมการ 

4. อาจารย ดร.สุดาพร  ตงศริิ กรรมการ 

5. นายสุฤทธิ์  สมบูรณชัย กรรมการ 

6. นางณัฏฐกานต  มุกดาจตุรพักตร  กรรมการ 

7. นายประเสรฐิ  ประสงคผล  กรรมการ 

8. นายวรีะวัฒน  ฟงเย็น  กรรมการ 

9. นางพไิลวรรณ  ศรพีรหมมา  กรรมการ 

10. นางสาวอรพรรณ  พรหมใจ  กรรมการ 

11. อาจารย ดร.อุดมลักษณ  สมพงษ กรรมการและเลขานุการ   

12. นางสาวปรยีาพร  บานครอ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี   : แผนท่ี 1   

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : ท่ี 3 ความเปนเลศิดานการวจัิยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ   : ท่ี 3 ความเปนเลศิดานการวจัิยและนวัตกรรม 

เปาประสงคมหาวทิยาลัย   : ท่ี 3.2 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมท่ีมคุีณภาพและเกิดประโยชน  

เปาประสงคคณะ   : ท่ี 3.1 นักวจัิยมอือาชพีและเปนท่ียอมรับ  

องคความรูท่ีจําเปน   : องคความรูดานงานวิจัยดานประมงสูเกษตรอนิทรยี 

โครงการ/กจิกรรม    : การพัฒนาประมงสูเกษตรอนิทรยี 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู พัฒนาแนวทางการประมง

สูเกษตรอนิทรีย  

เพื่อมแีนวทางการ

พัฒนาการประมงสู

เกษตรอนิทรียและใช

ประโยชนไดจริง 

ก.พ. 56 จํานวน 2 แนวทาง บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

5000 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “การพัฒนา

ประมงสูเกษตรอนิทรีย” 

 

 

 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวทางการพัฒนา

ประมงสูเกษตรอนิทรีย 

ก.พ.56 ผูเขารวมรอยละ 

80 ไดรับการเรยีนรู

จากการเขารวม

กิจกรรม (จาก

จํานวน 25 คน) 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

ถอดบทเรียน รวบรวม

ประเด็นความรูจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

องคกร 

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

สบืคนไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

ก.พ.56 จํานวนองคความรู

อยางนอย 2 องค

ความรูที่จัดเก็บใน

เว็บไซด และรูปเลม

รายงาน 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู/ 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

ปรับความรูใหอยูใน

รูปแบบที่ใชทํางานได

โดยสะดวกและเขาใจงาย 

เพื่อสะดวกตอการสบืคน ม.ีค.56     มอียางนอย 1 แนว

ปฏบิัตทิี่ดใีนการ

พัฒนาประมงสู

เกษตรอนิทรยี 

บุคลากรสายวิชาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของ

หนวยงานในเว็บไซดคณะ

เพื่อนําแนวปฏบิัตทิี่ดี

เผยแพรบนเว็บไซต 

สามารถเขาถึงขอมลูได

งายและสะดวก 

 

ม.ีค.56     จํานวนผูเขาถึง

ขอมูลที่เผยแพรใน

เว็บไซดคณะ ฯ 15 

คน ตอป 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรู

ในเว็บไซดคณะฯ ใหผูที่

สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

 

แบงปนความรูให  ผูที่

สนใจ ทัง้ภายในและ

ภายนอกองคกร 

ม.ีค.56     จํานวนผูเขาถึง

ขอมูลที่เผยแพรใน

เว็บไซดคณะ ฯ 

30 คน ตอป 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

นักวทิยาศาสตร และ

ผูที่สนใจ 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

7.การเรียนรู การนําองคความรูไป

พัฒนาและใชประโยชน 

ผูเขารวมมทีักษะ มอีงค

ความรูในการพัฒนา

ประมงสูเกษตรอนิทรีย

มากขึ้น 

ก.ย.56 นําองคความรูไป

พัฒนางานดานวจิัย

ประมงสูเกษตร

อนิทรียอยางนอย 1 

เรื่อง 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวชิาการประมง 

และ นักวทิยาศาสตร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

 



6 

 

แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี   :  แผนท่ี 2  

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :  ท่ี 1 การผลติบัณฑิตท่ีเปนนักปฏบิัตทัินตอการเปลี่ยนแปลงมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาและเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ   :  ท่ี 1 การผลติบัณฑิตท่ีเปนนักปฏบิัตทัินตอการเปลี่ยนแปลงมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิา และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

เปาประสงคมหาวทิยาลัย   :  ท่ี 1.3 มรีะบบการพัฒนาคณาจารยและนวัตกรรมการเรยีนการสอน   

เปาประสงคคณะ   :  ท่ี 1.3 มรีะบบการพัฒนาคณาจารยและนวัตกรรมการเรยีนการสอน  

องคความรูท่ีจําเปน   :  องคความรูการบูรณาการการเรยีนการสอนมุงสูการพัฒนาประมงอินทรยี 

โครงการ/กจิกรรม    :  แนวทางการบูรณาการการเรยีนการสอนมุงสูการพัฒนาประมงอนิทรยี 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู พัฒนาแนวทางการบูรณา

การการเรียนการสอนมุงสู

การพัฒนาประมงอนิทรีย 

 

เพื่อมแีนวทางการ 

บูรณาการการเรียน

การสอนมุงสูการ

พัฒนาประมงอนิทรีย 

ก.พ. 56 จํานวน 2 แนวทาง บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร และ

นักวชิาการศกึษา 

5000 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “แนวทาง

การบูรณาการการเรียน

การสอนมุงสูการพัฒนา

ประมงอนิทรีย” 

 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวทางการบูรณาการ

การเรียนการสอนมุงสู

การพัฒนาประมง

อนิทรีย 

ก.พ.56 รอยละ 50 ของ

รายวชิาที่รวมบูรณา

การกับการเรียนการ

สอน (จากเปาหมาย 

4 รายวชิา) 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร และ

นักวชิาการศกึษา 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

ถอดบทเรียน รวบรวม

ประเด็นความรูจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

องคกร 

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

สบืคนไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

ก.พ.56 จํานวนองคความรู

อยางนอย 2 องค

ความรูที่จัดเก็บใน

เว็บไซด และรูปเลม

รายงาน 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร และ

นักวชิาการศกึษา 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

นางณัฏฐกานต 

มุกดาจตุรพักตร 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

ปรับความรูใหอยูใน

รูปแบบที่ใชทํางานได

โดยสะดวกและเขาใจงาย 

เพื่อสะดวกตอการ

สบืคน 

ม.ีค.56     มอียางนอย 1 แนว

ปฏบิัตทิี่ดใีนการ 

บูรณาการการเรยีน

การสอนมุงสูการ

พัฒนาประมงอนิทรีย 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร และ

นักวชิาการศกึษา 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของ

หนวยงานในเว็บไซดคณะ

เพื่อนําแนวปฏบิัตทิี่ดี

เผยแพรบนเว็บไซต 

สามารถเขาถึงขอมลู

ไดงายและสะดวก 

 

ม.ีค.56     จํานวนผูเขาถึงขอมลู

ที่เผยแพรในเว็บไซด

คณะ ฯ 15 คน ตอป 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร และ

นักวชิาการศกึษา 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรู

ในเว็บไซดคณะฯ ใหผูที่

สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

แบงปนความรูให  ผูที่

สนใจ ทัง้ภายในและ

ภายนอกองคกร 

ม.ีค.56     จํานวนผูเขาถึงขอมลู

ที่เผยแพรในเว็บไซด

คณะ ฯ 30 คนตอป 

บุคลากรสายวชิาการ 

นักวทิยาศาสตร 

นักวชิาการศกึษา 

และผูที่สนใจ 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

7.การเรียนรู การนําองคความรูไป

พัฒนาและใชประโยชน 

ผูเขารวมมทีักษะ มี

องคความรูในแนวทาง

การบูรณาการการ

เรียนการสอนมุงสูการ

พัฒนาประมงอนิทรีย

มากขึ้น 

ม.ีค.- ก.ย.

56 

นําองคความรูไป

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน อยาง

นอย 2 วชิา 

อาจารย   คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี   : แผนท่ี 3   

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : ท่ี 6. การบรหิารจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล  

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ   : ท่ี 6. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

เปาประสงคมหาวทิยาลัย   : ท่ี 6.2 มรีะบบการบรหิารจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

เปาประสงคคณะ   : ท่ี 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมอือาชพีและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ 

องคความรูท่ีจําเปน   : องคความรูดานสมรรถนะตามตําแหนงงานเพื่อความกาวหนาในงาน 

โครงการ/กจิกรรม    : แนวทางการเขยีนคูมอืการปฏบิัตงิานสายสนับสนุน 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู พัฒนาการเขยีนคูมอืการ

ปฏบิัตงิานสายสนับสนุน 

เพื่อสามารถเขยีน

คูมอืการปฏบิัตงิาน

สายสนับสนุนได 

ม.ีค.- ก.ย.56 จํานวน 2 งาน บุคลากรสาย

สนับสนุน 

5000 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “แนวทางการ

เขยีนคูมอืการปฏบิตังิานสาย

สนับสนุน” 

 

 

 

เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวทางการ

เขยีนคูมอืการ

ปฏบิัตงิานสาย

สนับสนุน 

 

ม.ีค.- ก.ย.56 ผูเขารวมรอยละ 

80 ไดรับการเรยีนรู

จากการเขารวม

กิจกรรม (จาก

จํานวน 16 คน) 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

ถอดบทเรียน รวบรวมประเดน็

ความรูจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภายในองคกร 

เก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อสบืคนได

สะดวกและรวดเร็ว 

ม.ีค.- ก.ย.56 จํานวนองคความรู

อยางนอย 1 องค

ความรูที่จัดเก็บใน

เว็บไซด และรูปเลม

รายงาน 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

ปรับความรูใหอยูในรูปแบบที่

ใชทํางานไดโดยสะดวกและ

เขาใจงาย 

เพื่อสะดวกตอการ

สบืคน 

ม.ีค.- ก.ย.56 มอียางนอย 1 แนว

ปฏบิัตทิี่ดใีนการ

เขยีนคูมอืการ

ปฏบิัตงิานสาย

สนับสนุน 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของหนวยงาน

ในเว็บไซดคณะเพือ่นําแนว

ปฏบิัตทิี่ดเีผยแพรบนเว็บไซต 

สามารถเขาถึง

ขอมูลไดงายและ

สะดวก 

 

ม.ีค.- ก.ย.56 จํานวนผูเขาถึง

ขอมูลที่เผยแพรใน

เว็บไซดคณะ ฯ 10 

คนตอป 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

นายวรีะวัฒน  ฟงเยน็ 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรูใน

เว็บไซดคณะฯ ใหผูที่สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

 

 

แบงปนความรูให  

ผูที่สนใจ ทัง้ภายใน

และภายนอก

องคกร 

ม.ีค.- ก.ย.56 จํานวนผูเขาถึง

ขอมูลที่เผยแพรใน

เว็บไซดคณะ ฯ 20 

คนตอป 

บุคลากรสาย

สนับสนุน และผูที่

สนใจ 

นายวรีะวัฒน  ฟงเยน็ 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 
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กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

7.การเรียนรู การนําองคความรูไปพัฒนา

และใชประโยชน 

บุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถ

เพิ่มทักษะการเขยีน

คูมอืการปฏบิัตงิาน

ของตนเองเพิ่มขึ้น 

ม.ีค.- ก.ย.56 นําองคความรูไป

จัดทําคูมอืการ

ปฏบิัตงิาน อยาง

นอย 2 งาน 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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 แผนปฏบิัตงิานการจัดการความรู KM  ประจําปงบประมาณ 2556 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

 

กิจกรรม 
2555 2556 

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

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู             คณะกรรมการจัดการความรู 

2. จัดทําแผนปฏบัิติงานการจัดการความรู KM  และ

กําหนดผูรับผดิชอบ 
            คณะกรรมการจัดการความรู 

3. กําหนดแนวทางและจัดทําแผนการจัดการความรู             คณะกรรมการจัดการความรู 

4. สงแผนการจัดการความรูใหกับมหาวทิยาลัย             นางสาวปรียาพร บานครอ 

5. จัดโครงการ/กจิกรรมดานการวจิัยและนวัตกรรม             คณะกรรมการจัดการความรู 

6. จัดโครงการ/กจิกรรมดานการผลติบัณฑติท่ีเปนนัก

ปฏบัิติทันตอการเปลี่ยนแปลงมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวชิา และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

            คณะกรรมการจัดการความรู 

7. จัดโครงการ/กจิกรรมดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีมปีระสทิธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
            คณะกรรมการจัดการความรู 

8. จัดทําแฟมเอกสารรวบรวมองคความรู             นางสาวปรียาพร บานครอ 

9. จัดเก็บเอกสารและเผยแพรบนเว็บไซดของคณะฯ             นายวรีะวัฒน  ฟงเย็น 

10. ติดตาม/วัดผล/ประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ/

กจิกรรมท่ีจัดขึ้น/การนําบทเรียนไปใชประโยชน 
            

นางณัฏฐกานต  

มุกดาจตุรพักตร 

11. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 / 9 /12  เดอืน             นางสาวปรียาพร บานครอ 

12. จัดทํารายงานผลแตละโครงการ/กจิกรรม             นางสาวปรียาพร บานครอ 


