
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับ 
สินค้าชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่  7   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
ณ  ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ   

ต าบลวังประจบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 

 
 



ค าน า 
ฝ่ายคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆมีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก

และให้ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนส่งเสริมเช่ือมประสานกับให้ค าปรึกษากิจกรรมให้การท ากิจกรรมด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการนี้ โดยมีกระบวนการขั้นตอนการท างานท่ีเป็นไปตามระบบ PDCA เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจน าทีมโดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจทุก
ท่านดูแลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  น าโดย อาจารย์ บัวพรรณ  ค าเฉลา หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์
สุภาภรณ์  บุญทองเถิง อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการ อาจารย์วิชุดา  มูลวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์
วาทินี   พรมทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์พรพรรณ  สีเทียน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
บัญชี เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า
ชุมชนให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลวังประจบ 

ผลการจัดโครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล  เพื่อ

ยกระดับสินค้าชุมชน ช่วยเหลือและบริการชุมชน  เพื่อด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ในตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ

บริการวิชาการแก่สังคม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังประจบ  โดยให้ความส าคัญใน

การจัดท าแผนการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาธุรกิจ

ดิจิตอลเบื้องต้น รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ในสาขาวิชาการตลาด  และรายวิชาการจัดการธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์  ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาบัญชีต้นทุน เพื่อให้การด าเนินการ โครงการฯ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์  ตามท่ีก าหนดไว้  คณะบริหารธุรกิจโดยประมวลรายละเอียด

และผลการจัดโครงการครั้งนี้ไว้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้น าระบบ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
       

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ภาคผนวก 

- รายละเอียดโครงการ (ฉบับท่ีได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการ) 

- แบบประเมินโครงการ 

- เอกสารประกอบโครงการ 

- ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการจัด 
โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และดิจิทัลเพ่ือยกระดับสินค้าชุมชน  วันท่ี  7   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 

ณ  ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  ต าบลวังประจบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 

1. ชื่อโครงการ    :  โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับ 
                        สินค้าชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น: 
 ( )  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
 (     )  พันธกิจด้านการวิจัย 
 ( )  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 (     )  พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา สกอ. (Indicators) 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
2. การผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

4. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกที่ตอบสนอง สมศ. 
  ตัวบ่งชี้ที ่5.1    ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1  ชุมชนวังประจบมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์       ใน
ชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 5.2  คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 



 5.3  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ โดยมีคณะบริหารธุรกิจเป็นแกนกลางในการประสานการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 5.4  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล      
และท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ 
 5.5  น าความรู้ท่ีได้ไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ 
 

6. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินโครงการ (ตามความเหมาะสม) 

การด าเนินงาน 
 

     1 มีนาคม 64 

 

เมษายน 64 

 

พฤษภาคม 64 

1. จัดท าโครงการก าหนดการและเสนอ 
   เพื่ออนุมัติโครงการ 

   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะท่ี 
   ปรึกษาโครงการ 

   

3. ประสานงานกับชุมชนเป้าหมายและ 
   ประชาสัมพันธ์โครงการ 

   

4. เตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบ 
   โครงการ 

   

5. ด าเนินการจัดโครงการ    
6. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ    
7. การจัดท า KM ในคณะบริหารธุรกิจ    

 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ   
 1. ประชาชนในเขตพื้นท่ีวังประจบ  จ านวน  10 คน 
 2. คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จ านวน 8 คน 
8. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  พรานกระต่าย อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
 ในวันท่ี 7 เมษายน  2564  ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.00 น. 
9. การประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 
10.  งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 
 1. ค่าเดินทางไป-กลับ        500  บาท 

   รวมทั้งสิ้น           500 บาท 
11. ที่มาของงบประมาณ 
 1. สนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการระดับสถาบันจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    500 บาท 

                               รวมทั้งสิ้น  500 บาท 
 



 
 

สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมิน 
ข้อ ประเด็น ความคิดเห็น/ความพึงพอใจใน

การประเมิน 
  

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

คะแนนท่ีได้ 

1 รูปแบบกิจกรรมของโครงการ 4.52 0.77 มากท่ีสุด 92.00 5 
2 สถานท่ีจัดแสดงงาน บรรยากาศ

ส่ิงแวดล้อม 
 

4.41 
 

 
0.82 

 

 
มาก 

 
89.20 

 

5 

3 ท่านสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากโครงการ
น าไปถ่ายทอดและน าไป ประยุกต์ใช้ได้ 

4.63 0.76 มากท่ีสุด 90.00 5 

4 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.51 0.76 มากท่ีสุด 91.20 4 
5 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.74 0.88 มากท่ีสุด 93.00 5 

รวม 4.56 0.64 มากท่ีสุด 91.08 4.8 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลกระทบ/ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม และแนวทางการแก้ไขส าหรับครั้งต่อไป 
 
ข้อ ปัญหาอุปสรรค ข้อ แนวทางการแก้ไข/พฒันา ต่อไป 
1 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



โครงการ 
(โครงการฉบับท่ีได้รับอนุมัติ) 

 

                   

 
 

รายละเอียดโครงการ 
 โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  

ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า 
    ชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  

 

3. หลักการและเหตุผล  
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (2560–2564) ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ี

สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผ่านกลไก “ไทยนิยม อย่างยั่งยืน” รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาประเทศใน

สามภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  โดยเอาความต้องการของชุมชนเป็นตัวต้ัง และร่วมกัน

บริหารกันเอง หรือการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางนโยบายประชารัฐ จะสร้างความยั่ งยืนให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ เนื่องจากปัญหาหลักของ

ผู้ประกอบการคือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า และจากนโยบายท่ีผ่านมาพบว่า มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท่ีจะให้ชุมชน

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท้ังท่ีขับเคล่ือนโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม กระบวนการ

ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจ านวนมาก ท้ังท่ีมีคุณภาพบ้าง ไม่มีคุณภาพบ้าง 

สินค้าวังอย่างก็ประสบปัญหาทางด้านการตลาด การไม่ยอมรับของผู้บริโภค หรือแม้กระท่ังการไม่ยอมรับของ

ผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีไม่ยอมจ าหน่ายสินค้าท่ีมาจากชุมชน  

          ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีดี และมีคุณค่าพร้อมท้ังเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  เพื่อจะสามารถช่วย
ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนท่ีมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ให้มีศักยภาพ มาตรฐานท่ีสังคม
ยอมรับสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 
 



2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สินค้าในชุมชนมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  

2.2 เพื่อเพิ่มเติมให้ความรู้แก่คนในชุมชนวังประจบท่ีมีความสนใจเข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์   มาก

ขึ้น  และสามารถน าไปใช้ในชุมชนของตนเองได้ 
 

3. ลักษณะโครงการ  
เป็นโครงการแบบปฎิบัติการท่ีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายความรู้และท า

กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล

วังประจบ พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  

 

4. เป้าหมายโครงการ  
           4.1 เชิงปริมาณ  ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  จ านวน 10 คน 
           4.2 เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นในด้านการศึกษา การเรียน การสอนและคุณภาพของบุคลากรต่อสังคมชุมชนภายนอก 
คณาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจลงพื้นท่ีในพื้นชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ – พรานกระต่าย อ าเภอ 
เมืองตาก  เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยส่งมอบความรู้แก่คนในชุมชนวังประจบให้มีความรู้ความเข้าใจใน 
การออกหมัดเด็ดสินค้าชุมชนบนตลาดออนไลน์  การใช้ภาพท่ีมีพลังของภาพ (กล้องและLighting Studio)   
การออกแบบ  LOGO ร้านค้าและการสร้างตัวตนดิจิทัล  สู่การขับเคล่ือนพาณิชย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม 
คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น  และสามารถน าไปใช้ในชุมชนของตนเองได้ 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1  ชุมชนวังประจบมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์       
 ในชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 5.2  คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 5.3  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ โดยมีคณะบริหารธุรกิจเป็นแกนกลางในการประสานการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 5.4  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล      
และท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ 



 5.5  น าความรู้ท่ีได้ไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ 
 
 

6. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินโครงการ (ตามความเหมาะสม) 

การด าเนินงาน 
 

     1 มีนาคม 64 

 

เมษายน 64 

 

พฤษภาคม 64 

1. จัดท าโครงการก าหนดการและเสนอ 

   เพื่ออนุมัติโครงการ 

   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะท่ี 

   ปรึกษาโครงการ 

   

3. ประสานงานกับชุมชนเป้าหมายและ 

   ประชาสัมพันธ์โครงการ 

   

4. เตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบ 

   โครงการ 

   

5. ด าเนินการจัดโครงการ    

6. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ    

7. การจัดท า KM ในคณะบริหารธุรกิจ    

 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ   
 1. ประชาชนในเขตพื้นท่ีวังประจบ  จ านวน  10 คน 
 2. คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จ านวน 8 คน 
8. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  พรานกระต่าย อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
 ในวันท่ี 7 เมษายน  2564  ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.00 น. 
9. การประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 
10.  งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 



 1. ค่าเดินทางไป-กลับ        500  บาท 
   รวมทั้งสิ้น           500 บาท 

11. ที่มาของงบประมาณ 
 1. สนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการระดับสถาบันจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    500 บาท 

                               รวมทั้งสิ้น  500 บาท 
 
 

ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ...................................................... 

                 (อาจารย์วาทินี   พรมทอง)                                      (อาจารย์พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์)   
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ “บริการวิชาการ” กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 

วันท่ี  7 เมษายน 2563 
 
……………………………………………………………………. 
เวลา 08.30 น.  -ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 
เวลา 09.00 น.  -วิทยากรในแต่ละสาขาเริ่มการบรรยายพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเพื่อยกระดับ 
                                 สินค้าชุมชน 
เวลา 12.00 น.  -รับประทานอาหารร่วมกัน 
เวลา 16.30 น.  -เสร็จส้ินการบรรยาย รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 หมายเหตุ   1.ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มประเมินผลการจัดโครงการ 
 

 

 

แบบประเมินโครงการ “บริการวิชาการ”  
การอบรมหลักสตูรพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์และ 

ดิจิทัลเพื่อยกระดบัสินค้าชมุชน 
 

ก. ข้อมูลผู้เข้าร่วมการท าแบบประเมินโครงการ 
1)  เพศ                ชาย                    หญิง  

          2)  ประเภท           อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี    นักศึกษา   
          3)  อื่นๆ/.............................................................................................................. 
ข. ประเด็นค าถามการประเมินความคิดเห็น 

 
ประเด็นค าถาม 

 

              ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
มาก 

1)  รูปแบบกิจกรรมของโครงการ       
2)  สถานท่ีจัดแสดงงาน และบรรยากาศส่ิงแวดล้อม      
3)  ท่านสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากโครงการน าไปถ่ายทอดและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

     

4)  การประชาสัมพันธ์ของโครงการ      
5)  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ       

 
ค. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
             
              
             
              

 
 
 



ภาพประกอบการจัดโครงการ 

 
 



 


