รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

บทสรุปผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพต่อ
ผู้บ ริโภค รวมถึงสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการเทคโนโลยีชุมชนในการผลิตภัณ ฑ์ ที่มี
มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่สมควรจะได้รับ
การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพิจารณาถึง
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจากัดของศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มี
คุณภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงมีแนวคิดในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้านที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรซึ่งวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
อย่ า งแพร่ ห ลายและสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเน้นให้ มีการพัฒ นาแบบยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน โดยมุ่งให้
ความส าคัญ ของการน าภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ านและทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ในท้ องถิ่ น มาพั ฒ นาและสร้างมู ล ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้าง
งานสร้างรายได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
3. การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ดาเนินการโครงการฝึกอบรม วัน ที่ 26 – 29 มีนาคม 2557 ณ กลุ่มชุมชนเทศบาลตาบลศิลาลอย
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ร่วมฝึกอบรม จานวน 52 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้
ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.09 โดยผู้ร่วมฝึกอบรมพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 91.36 รองลงมาคือ ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 89.70 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 87.57 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85.46 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บริการ คิดเป็นร้อยละ 83.25 เมื่อติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่วมฝึกอบรมนาผลของการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 93.2 และไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 6.8 มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80.90

4. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงาน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารใน
กระบวนการให้บริการ
ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิ ช าชี พ ต่ อ ป ระโยช น์ จ ากการ
บริการ
งานบริการวิช าการแล้ ว เสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
ไม่ต่ากว่า 50 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 87

ผลการดาเนินงาน
52 คน
ร้อยละ 89.09

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 86

ร้อยละ 93.2

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80.90

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 94

ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน สามารถดาเนินการให้สาเร็จ
ลุล่วงลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การดาเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะผู้จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลศิลาลอย ที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการจัดหาสถานที่
ฝึ ก อบรมและการฝึ ก อบรมในครั้ ง นี้ ค งจะไม่ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ยดี ถ้ า ไม่ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในการ
ประสานงานจาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้ าวรรณ และผู้ บ ริห ารคณะอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและ
ออกแบบแฟชั่นจึงใคร่ขอถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ภาคผนวก
สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมวิชาชีพ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปแบบติดตามผลโครงการ
สาเนาหนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม

(1)
(3)
(4)
1
2
3

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพต่อ
ผู้บ ริโภค รวมถึงสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการเทคโนโลยีชุมชนในการผลิตภัณ ฑ์ ที่มี
มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่สมควรจะได้รับ
การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งพิจารณาถึง
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจากัดของศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มี
คุณภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงมีแนวคิดในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้านที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรซึ่งวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
อย่ า งแพร่ ห ลายและสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเน้นให้ มีการพัฒ นาแบบยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน โดยมุ่งให้
ความส าคัญ ของการน าภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ านและทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ในท้ องถิ่ น มาพั ฒ นาและสร้ างมู ล ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้าง
งานสร้างรายได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
วัน ที่ 26 – 29 มีน าคม 2557 ณ กลุ่มชุมชนเทศบาลตาบลศิล าลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
5.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐานในการผลิตเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทารายละเอียดโครงการฯ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร

ขออนุมัติโครงการ

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรดาเนินงาน

ดาเนินโครงการ

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

รายงานผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ อพัฒ นามาตรฐานสิ นค้าชุมชน ดาเนินการวันที่ 26 – 29 มีนาคม
2557 ณ กลุ่มชุมชนเทศบาลตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 52 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แสดงค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน จานวน
72,000
บาท
ค่าใช้สอย
จานวน
44,840
บาท
ค่าวัสดุ
จานวน
64,309.35 บาท
รวม
181,149.35 บาท
3. ผลการประเมิน
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 52 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
44
รวม
44

ร้อยละ
100
100

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.4 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 13.6 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
6
หญิง
38
รวม
82

ร้อยละ
13.6
86.4
100

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 36-45
ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 อายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.4 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 25 ปี
12
26-35 ปี
12
36-45 ปี
2
46-55 ปี
2
56 ปีขึ้นไป
16
รวม
44

ร้อยละ
27.3
27.3
4.5
4.5
36.4
100

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิ น ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (X̅ = 4.45) เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายข้อ พบว่า ผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ งพอใจด้ านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.57) รองลงมาคือด้านวิทยากร (X̅ = 4.48)
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (X̅ = 4.38) ด้านประโยชน์จากการรับบริการ (X̅ = 4.27) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.16) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
มาตรฐานสินค้าชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ร้อยละ
S.D.
การแปลความ
X̅
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
91.36
4.57
0.55
มากที่สุด
ด้านวิทยากร
89.70
4.48
0.65
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
83.25
4.16
0.67
มาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
87.57
4.38
0.60
มากที่สุด
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
85.46
4.27
0.60
มากที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
89.09
4.45
0.66
มากที่สุด
3.2 การติดตามผลโครงการ
จากการติดตามผลโครงการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่ว ม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 52 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 เพศหญิง จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4

2. การนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.2 ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
3. ระยะเวลาที่นาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ /
อบรมทันที จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
4. แนวทางการนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์โดยนาความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
43.2 สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น จ านวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.9 น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 นาไปทาเป็นรายได้เสริม จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2
5. ระดับ ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับ บริการข้อมูล /คาปรึกษา/ฝึ กอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์
ที่ได้รับ จากการฝึกอบรม คิดเป็ นร้อยละ 80.90 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบติดตามมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.09
6. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า
สามารถนาไปสร้างอาชีพใหม่ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพ
เดิมได้ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2

ภาคผนวก
1. สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
2. สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมวิชาชีพ
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
5. สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
6. สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
7. แบบประเมินความพึงพอใจ
8. แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
9. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
10. สรุปแบบติดตามผลโครงการ
11. หนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
12. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
13. ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

