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ด าเนินงานโดย 
งานบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
พ.ศ. 2556 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น ในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสู่ประชาชน
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสการศึกษาในระบบได้มีโอกาสเข้าศึกษา
นอกระบบ ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีผู้ว่างงาน
จ านวนมาก กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ความสามารถไปประกอบ
อาชีพเสริมตามความต้องการของตลาดและสภาวะกาลในปัจจุบันและน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมงานอาชีพและบริการสังคมของคณะฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวของประเทศ ประกอบกับคณะฯ มีศักยภาพและความพร้อมในด้านบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ในการฝึกอบรม จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
2. เพ่ือให้ประชาชนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพแต่ไม่มีประสบการณ์และความช านาญให้ได้มีความรู้ 

ความสามารถ และความช านาญ ในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

 
3. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการโครงการฝึกอบรม วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ ลานต้นโพธิ์ ชุมชนป้อมมหากาฬ มีผู้ร่วม
ฝึกอบรม จ านวน 60 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91 โดยผู้ร่วม
ฝึกอบรมพึงพอใจในด้านวิทยากรสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   
คิดเป็นร้อยละ 89.63 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.07 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 83.83 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 82.75 เมื่อติดตามผลหลังจาก
การฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่วมฝึกอบรมน าผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 85.7 มีความ       
พึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90 

 
 
 



4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 50 คน 60 คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 86 ร้อยละ 86.5 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 86 ร้อยละ 91 

4. ผู้ เข้ ารับบริการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  ร้อยละ 85.7 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิช าชีพ ต่ อป ระโยชน์ จ ากการ
บริการ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 79 ร้อยละ 90 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 93 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น           
การด าเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมขอขอบพระคุณ คุณธวัชชัย      
วรมหาคุณ ประธานชุมชนป้อมมหากาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมและการฝึกอบรมในครั้งนี้คงจะ
ไม่ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจากผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น จึงใคร่ขอถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร (1) 
กิตติกรรมประกาศ (3) 
สารบัญ (4) 
บทน า 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 2 
การด าเนินงาน 3 
ภาคผนวก  
 ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ  
 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรม  
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร  
 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดโครงการและใช้สถานที่  
 ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร  
 แบบประเมินความพึงพอใจ  
 แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ  
 สรุปแบบติดตามผลโครงการ  
 ส าเนาหนังสือตอบขอบคุณ  
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 ภาพกิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น ในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสู่ประชาชน
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสการศึกษาในระบบได้มีโอกาสเข้าศึกษา
นอกระบบ ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีผู้ว่างงาน
จ านวนมาก กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ความสามารถไปประกอบ
อาชีพเสริมตามความต้องการของตลาดและสภาวะกาลในปัจจุบัน 

ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมงานอาชีพและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวของประเทศ ประกอบกับคณะฯ มีศักยภาพและความพร้อมในด้านบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ในการฝึกอบรม จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขึ้นรุ่นพิเศษ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพแต่ไม่มีประสบการณ์และความช านาญให้ได้มีความรู้ 

ความสามารถ และความช านาญ ในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
 

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ ลานต้นโพธิ์ ชุมชนป้อมมหากาฬ 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ชุมชนได้พัฒนาความรู้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
- ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
- สนองนโยบายรัฐบาลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ขจัดปัญหาความยากจน ลดปัญหาคนว่างงาน 
- ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของประชาชน 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายละเอียดโครงการฯ 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น 

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร 

ขออนุมัติโครงการ 

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการ 

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    

พระเจ้าอยู่หัว ด าเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ ลานต้นโพธิ์ ชุมชนป้อมมหากาฬ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
จ านวน 60 คน 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท 
ค่าตอบแทน จ านวน     1,200  บาท 
ค่าวัสดุ  จ านวน    8,799  บาท 
รวม      9,999    บาท 
 

3. ผลการประเมิน 
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากการด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 60 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ 
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 100 

รวม 40 100 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 15 37.5 
หญิง 25 62.5 
รวม 40 100 

 



3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 อายุ 36-45 
ปี คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.5 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 3 7.5 

26-35 ปี 13 32.5 
36-45 ปี 6 15.0 
46-55 ปี 15 37.5 

56 ปีขึ้นไป 3 7.5 
รวม 40 100 

 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.58) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านวิทยากร
มากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.53) รองลงมาคือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X ̅ = 4.48) 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (X ̅ = 4.40) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X ̅ = 4.19)  ด้านประโยชน์
จากการรับบริการ (X ̅ = 82.75) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ X ̅ S.D. การแปลความ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 89.63 4.48 0.444 มากที่สุด 
ด้านวิทยากร 90.5 4.53 0.613 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 88.07 4.40 0.606 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 83.83 4.19 0.704 มาก 
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 82.75 4.14 0.913 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 91 4.55 0.639 มากที่สุด 
 

3.2 การติดตามผลโครงการ 
จากการติดตามผลโครงการด าเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 60 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100 



1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.7 เพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3  

2. การน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.7 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชนื จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  

3. ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ /
อบรมทันที จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.7  

4. แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์โดยน าความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.7 สอน/บอกความรู้แก่คนอ่ืน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 น าไปท าเป็นรายได้หลัก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 น าไปท าเป็น
รายได้เสริม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.1 

5. ระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบติดตามมีความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

6. ปัญหา/อุปสรรคของการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า 
ไม่มี 

7. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า 
สามารถน าไปสร้างอาชีพใหม่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 พัฒนาอาชีพเดิม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.4  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ 
2. ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรม 
3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร 
5. ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดโครงการและใช้สถานที่ 
6. ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร 
7. แบบประเมินความพึงพอใจ 
8. แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
9. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
10. สรุปแบบติดตามผลโครงการ 
11. ส าเนาหนังสือตอบขอบคุณ 
12. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
13. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


