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1. ผูเขารวมกิจกรรม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1. ผศ.นพ.สรวุฒิ   พงศโรจนเผา คุณเอื้อ 
2. พญ.ศรัยอร  ธงอินเนตร คุณอํานวย 
3. น.ส.ปรียาภรณ ศิริมหา  คุณลิขิต 
4. รศ.นพ.อรุชา   ตรีศิริโชติ คุณกิจ 
5. รศ.พญ.ทวิมา   ศิริรัศมี คุณกิจ 
6. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง คุณกิจ 

7. ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล คุณกิจ 
8. ผศ.พญ.จันทนา  พันธบูรณะ คุณกิจ 
9. พญ.นัฎกานต   วงศจิตรัตน คุณกิจ 
10. พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย คุณกิจ 
11. พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ คุณกิจ 
12. นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ คุณกิจ 
13. นพ.พนิต ทักขิญเสถียร คุณกิจ 
14. พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล คุณกิจ 
15. พญ.ปรียานิตย   ทักขิญเสถียร คุณกิจ 
16. พญ.กินรี   สรพิพัฒนเจริญ คุณกิจ 
17. พญ.ณิชารีย ณ สงขลา คุณกิจ 
18 พญ.กิรณา วีณิน คุณกิจ 
19. พญ.ชุติมน ศิลปสกุลสุข คุณกิจ 
20. นพ.สรณสิริ ยิ้มละมัย คุณกิจ 
21. พญ.ชฎาพร ปลไลย คุณกิจ 
22. พญ.สุธา เอี่ยมกุลบุตร คุณกิจ 
23. พญ.อลิสา วุฒิคะโร คุณกิจ 
24. นางไพเราะ บุตรลพ  คุณกิจ 
25. นางณฐพร เทศมหา คุณกิจ 
26. นางสุธาทิพย สิทธิสัจจธรรม คุณกิจ 
27. น.ส.รําพรรณ   อวนสูงยาง คุณกิจ 
28. น.ส. สุกัญญา   ยาวิลาศ คุณกิจ 
29. น.ส.อังคณา ถาวรเลิศรัตน คุณกิจ 

 
การจดัการความรู้ของ ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

หวัข้อในการจดัการความรู้ (Knowledge Vision) 

เร่ือง ถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม  
“การพัฒนาความปลอดภัยในการดูแลผูปวยและบุคลากร” 

วนัที� 4 กมุภาพนัธ ์2561 

ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอรท์ จ.สมทุรสงคราม  
 

แบบสรปุการจดัการความรู ้
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30. น.ส.กฤติยาภรณ   ราชวังเมือง คุณกิจ 
31. น.ส.มนพัทธ  ปานเจริญ คุณกิจ 
32. น.ส. ภาวิณี   ชวยแทน คุณกิจ 
33. น.ส.นภาพร   วังอาษา คุณกิจ 
34. น.ส. พิกุล   แพนด ี คุณกิจ 
35. น.ส. กุลสตรี   สิทธิพงษ คุณกิจ 
36. น.ส. มโนชา   ผัดนวน คุณกิจ 
37. น.ส. รุจิรา   วิลัยวัน คุณกิจ 
38. น.ส.สุดารัชต  ฤกษใหญ คุณกิจ 
39. น.ส.ปยกันต  แสงเมืองเปยง คุณกิจ 
40. น.ส.พัชราพร  แกวด ี คุณกิจ 
41. น.ส.ธันยาภรณ  เข็มทอง คุณกิจ 
42. น.ส.สุพรรณิการ  แมลงภู  คุณกิจ 
43. น.ส.รินรดา  เคนบัวบาน คุณกิจ 
44. น.ส.ดนิตา  จันทรแกว คุณกิจ 
45. น.ส.กัลยาณี    ธูปแกว     คุณกิจ 
46. น.ส.จุฑารัตน  จุลยะโชค คุณกิจ 
47. น.ส.รุงนภา    ทองทิพย คุณกิจ 
48. นางวาสนา  ฉายา คุณกิจ 
49. นางหทัยทิพย  โสภารัตน คุณกิจ 
50. น.ส.ณัฐกานต   วงศชัยสมร คุณกิจ 
51. นางลัดดาวัลย  วงษกวน คุณกิจ 
52. น.ส.ขนิษฐา  ราศร ี คุณกิจ 
53. น.ส.ธนัยพร  ภูวงศ คุณกิจ 
54. นางสุชาดา แสงด ี คณุกิจ 
55. น.ส.สายสมร   พลนิยม คุณกิจ 
56. พญ.รัชพร    ทวีรุจจนะ   คุณกิจ 

*คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer) 
 คุณอํานวย (Knowledge Facilitator) 
 คุณลิขิต (Note taker) 
 คุณกิจ (Knowledge practitioner) 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในการทําโครงการใดๆก็ตาม  จําเปนตองใชทรัพยากร ทั้งคน งบประมาณ สิ่งของและเวลา การทํา 
after action review (AAR) เปนการทบทวนหรือเปนกระบวนการเพื่อวิเคราะหวาเกิดเหตุอะไร สาเหตุของ
การเกิด และจะสามารถดําเนินการใหดีกวาเดิมไดอยางไร โดยเอาบทเรียนจากความสําเร็จและความลมเหลว
ของการทํางานหรือโครงการที่ผานมา เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการทํางาน การทํา AAR เปน
รูปแบบของกลุมทํางานที่สะทอน ความมีสวนรวมในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สาเหตุ
ของการเกิดและสิ่งที่ไดเรียนรูคืออะไร 
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3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหบุคลากรที่รวม “โครงการการพัฒนาความปลอดภัยในการดูแลผูปวยและบุคลากร” 

ทบทวนผลลัพธของโครงการ และ อธิบายวิธีเพื่อใหเกิดความตอเนื่องถึงสิ่งที่ตองทําหลังการ
เขารวมโครงการ 

 เพื่อใหบุคลากรแสดงออกทางความคิดเห็นทั้งจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของโครงการ รวม
ทั้งการดูแลผูปวยตามแนวทางของ 2P safety เพื่อใหผานพนอุปสรรคจะเกิดขึ้น   

 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน/การทําโครงการในครั้งตอๆไป ใหสอดคลองกับความ
ตองการบุคลากรทุกกลุม ที่เขารวมโครงการ  

 เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถดานเครื่องมือในการประกันคุณภาพ  เชน 
Knowledge management แบบ AAR สามารถนําไปใชปฏิบัติงานและประยุกตใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด     

 บุคลากรในหนวยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม “การ
พัฒนาความปลอดภัยในการดูแลผูปวยและบุคลากร” 

 มีการรวบรวมองคความรูที่จําเปน หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ หรือวิธีปฏิบัติ  
จํานวน 1 เรื่อง 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู    ***(กรุณาระบ)ุ*** 
 
  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบ.ุ....After action review  
 
7. กระบวนการจัดการความรู  
7.1 หนวยงาน “การพยาบาล 9/1”  
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง 
 แนวปฏิบัติที่ดีในสวนของการทํากิจกรรม (ปลูกปา เก็บหอย กินขาว )  

- ทําใหบุคลากรในแตละหนวยงานมีความสัมพันธกัน สงผลใหเกิดความสนิทสนม ซึ่งจะชวยสงผลให 
แตละหนวยงานติดตอประสานงานกันไดเกิดประสิทธิภาพและราบรื่นมากยิ่งข้ึน 
- ในสวนของ 2P safety ทําใหทราบถึงแนวปฏิบัติที่จะชวยใหทํางานเกิดความปลอดภัยทั้งตัวผูปวย 
และตัวผูปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน  

2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
 สิ่งที่ไดจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ไมมีในสวนที่นอยกวาความคาดหวัง มีแตในสิ่งที่เกินความ 

คาดหวัง ทั้งในเรื่องของการไดทํากิจกรรมตางๆ ที่สนุกสนาน อาหารการกิน ที่พัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในเรื่องของความรูในสวนของ 2P safety ทําใหไดรับรูถึงแนวปฏิบัติ แนวทางการเตรียมตัวเพื่อการ 
ตรวจเยี่ยม รวมถึงการใหความสําคัญทั้งตอตัวผูปวยและผูปฏิบัติงาน 
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3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
อยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 
 ประโยชนในการปฏิบัติงานคือ ทําใหเราทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องของการปองกันตนเอง และปองกัน 

ผูปวยใหเกิดความปลอดภัย นําไปปรับปรุงแนวปฏิบัติการปองกันการเกิดความเสี่ยงตางภายใน 
หนวยงานเพิ่มขึ้นรวมถึงนําไปตอยอด เพื่อคนหาความเสี่ยงที่สามารถปองกันได ภายในหนวยงานเพิ่ม 
มากขึ้น 

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
 บุคลากรภายในหนวยงานจะเปนสวนสําคัญในการที่จะชวยใหงานประสบความสําเร็จได บุคลากรใน
หนวยงานเขาใจแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามแนวทางรวมกัน 
 แนวปฏิบัต ิเมื่อมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากรก็นําแนวทางปฏิบัตินั้นๆ มาปฏิบัติไดงาย เกิดความ
สะดวก สบายใจในการปฏิบัติงาน 
 ปจจัยสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ (อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ ความพรอมของสิ่งตางๆเหลานี้) ทั้งเปนสวน
สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ ทั้งปจจัยแวดลอมพรอมสนับสนุน งานก็จะเดินตอไปไดดวยความราบรื่น และเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตองการได 
 
 
7.2 หนวยงาน “การพยาบาล 9/2”  
1.ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง 

- ไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดทําความรูจักกันมากขึ้น 
- ไดแนวทางปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร ทั้งทางดานรางกาย   
และจิตใจ ปองกันการฟองรอง 

   
2.สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
เกินความคาดหวัง 

- ทํากิจกรรมสนุกสนาน คลายเครียด 
- ไดรับขอบรรยายวิชาการที่มีประโยชนตอการทํางาน 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
อยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 

- ตระหนักใน 2P safety ชวยกันคนหารายงานความเสี่ยง 
- เผยแพรความรู 2P safety ที่ไดครั้งนี้ใหเพื่อนรวมงานที่ไมไดเขาประชุม 

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
 - มีสัมพันธภาพที่ดี 
 - สรางใหทุกคนตระหนัก 

- กระตุน 
- ติดตาม 
- สรางพลังเชิงบวก  
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7.3 หนวยงาน “การพยาบาลแผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตร” 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง 

การนํานโยบายของ รพ. มาใชประโยชนในหนวยงาน โดยการนําหลัก 2P safety มาใชในหนวยงาน  
OPD กุมารฯมากขึ้น 

2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
เกินความคาดหวัง  เพราะ ไดรับความรูจากการบรรยาย 2P safety ไดรับทราบวิธีการคนหาความ 
เสี่ยงสําคัญในหนวยงาน 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
อยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 

กลับไปทํา RCA ในหนวยงาน OPD กุมารฯ 
  OPD วางแผนแยกเด็กปวยกับเด็กรับวัคซีน (Wall baby) 
4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 

บุคลากรทุกคนมีความรวมมือกันในหนวยงาน 
- มุงมั่นตั้งใจ 
- ใสใจรายละเอียด หาแนวทางในการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง 

  
7.4 หนวยงาน “การพยาบาล NICU” 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มี
อะไรบาง 
- ไดรับความรูในการพัฒนาในงานประกันคุณภาพ 2P safety 
- การทํางานเปนทีม สรางความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธของแตละแผนก ในภาควิชา 
- มีความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติมากข้ึน 
2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
- ไดเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับ 2P safety goal เกี่ยวกับ SIMPLE2 2018          
- ไดเรียนรูวิถีชีวิตและการอนุรักษธรรมชาติ  
3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานอยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 
- นําขอดีความรูที่ไดรับไปเผยแพรและพัฒนา ตอยอดในหนวยงาน เนนบุคลากรในเรื่อง  
no blame, no shame  
- ไดสัมพันธภาพในระหวางหนวยงานของภาควิชา ทําการสื่อสารในการทํางานดีขึ้น 
4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
- ความรวมมือ รวมใจ การทํางานเปนทีม  
- ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในการทํางานทั้ง patient & personal 
 
 
 
 
 



KM – MEDSWU  

7.5 หนวยงาน “การพยาบาล PICU” 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มี
อะไรบาง 

-ไดทํากิจกรรม 
-ไดรับทราบขอมูล 2P safety ในการปฏิบัติงาน 

2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
- ไดทํากิจกรรมเชิงอนุรักษและ adventure 
- ไดทํากิจกรรมรวมกัน ทําความรูจักกัน 
- ไดความรูเรื่องความเสี่ยง 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานอยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 

- ตระหนักดานความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทั้งในผูปวยและบุคลากร 
- ไดทบทวนความเสี่ยงในหนวยงาน 
- PICU คาดวาจะทําเรื่อง High alert drug  

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
- ตระหนักเรื่องความเสี่ยง 
- ทํางานเปนทีม 

 
7.6 แพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร  
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มี
อะไรบาง 

- สรางความสามัคคี 
- ความเสียสละ 
- ความรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- นอกจากรักษาผูปวย ตองดูเรื่องความปลอดภัย 2P safety 
- เปนสวนหนึ่งขององคกร ในการพัฒนาองคกรมากข้ึน 
- ความสําเร็จขององคกร/นอกจากประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยและบุคลากรดวย 

2. สิ่งที่ทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
- สรางความสัมพันธที่ดี 
- เปดประสบการใหม เชน การปลูกปา เก็บหอยแครง 
- ไดความรูเรื่อง 2P safety  
- ความสนุกสนานเฮฮา 
- คลายเครียดจากการทํางาน 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานอยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 

- ระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน เชน การลางมือ 
- ความสัมพันธที่ดีของเพื่อนรวมงาน ประสิทธิภาพการรักษาดูแลผูปวยดีขึ้น 
- การรายงานความเสี่ยง 

 



KM – MEDSWU  

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
- ทุกคนมีสวนรวม 
- รูสึกวาเปนสวนหนึ่งในองคกร 

 
7.7 อาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง 

กิจกรรมสันทนาการ 
- ไดทํากิจกรรมรวมกัน 
- สรางความคุนเคยกันมากข้ึน 
การอบรม 2P safety  
- มีการสื่อสารกันผานทางภาควิชา โรงพยาบาล (ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร) 

2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
กิจกรรมสันทนาการ 
- บุคลากรทุกระดับไดทํากิจกรรมรวมกัน 
- สรางความสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
การอบรม 2P safety  
- ไดความรูมากข้ึน 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
อยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 

นําเรื่อง 2P safety ประยุกตเขาใจหลักสูตรของแพทยศาสตรบัณฑิตและการอบรมแพทยประจําบาน 
4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 

- Team 
- การรับรูขอมูลกอนการปฏิบัต ิ
- การสื่อสารกันในทีม 

 
8. Key Success Factor (ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  

ปจจัยแหงความสําเร็จ (KSF 
 

ความถี่ 

การทํางานเปนทีม , สัมพัธภาพ ////// 
บุคลากรเขาใจแนวทางปฏิบัติงาน // 
บุคลากรมีความตระหนักมุงมั่น // 
การสื่อสารในการทํางาน // 
มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน / 
ปจจัย(อุปกรณ , เครื่องมือ , สถานที่ ) พรอม / 
  
 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 
  แผนพับ 
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   โปสเตอร 
   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 
 หรือ   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ ระบ ุ  
- เผยแพรขอมูลทาง website ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

 บุคลากรในหนวยงานไดทบทวน ความเขาใจเกี่ยวกับ 2P safety  
 ผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เก่ียวกับความปลอดภัยและการจัด

กิจกรรมมาใชในการทํางาน 
 ไดแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากระบวนการทํางาน 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 
- ไดเห็นภาพระบบความปลอดภัยของหนวยงาน 
- ไดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัย 
- ไดรวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางาน 

2. ทานคิดวาเรื่องใดไมบรรลุ 
  - ไมมี 
 3. ทานตองการใหปรับปรุงขั้นตอนใดบางในการะบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  - เวลาในการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูนอยไป ควรปรับเวลาเพิ่ม 
 4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร 
  - มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็นในการเขารวมกิจกรรมและ
ความปลอดภัยในการทํางานของแตละคน 

  - ไดพูดคุยวิเคราะหปญหาและแนวทางในการพัฒนาความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร 
 
12. ขอเสนอแนะ 

 - ควรมีการจัด AAR ในทุกๆกิจกรรม เพื่อพัฒนาการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น 
   
 
 
 
 
 
 
 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
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