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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

�  แบบสาธารณะ  (� แบบใหเปล�า / � แบบเชิงพาณิชย�)   

�  แบบเฉพาะ      (� แบบใหเปล�า / � แบบเชิงพาณิชย�)   
 
การบูรณาการการบริการวิชาการ 

�  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

�  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร�/ ประเด็นการจัดการความรู 

� การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต � วิจัย / นวัตกรรม 

� ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  � การบริหารจัดการท่ีเป/นเลิศ 

� ภาพลักษณ� / ชื่อเสียงขององค�กร  � ความเป/นนานาชาติ 
 

ส"วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ  
 
ช่ือโครงการ (รหัสงบโครงการ) :  สัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด    
รหัสโครงการ  : 640341 
 
หลักการและเหตุผล 

ดวยการเปลี่ยนแปลงไปของแนวทางการตลาดในป<จจุบันท่ีสอดผสานไปกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร   
ผนวกกับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีผันเปลี่ยนไปอย�างไม�หยุดนิ่ง ป<จจัยต�าง ๆ เหล�านี้ไดเขามาทาทายนักสื่อสารการตลาด             
คิดพัฒนาสรางสรรค�แนวทางการสื่อสารคุณค�าของตราสินคาใหเท�าทันการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหนักศึกษาในสาขาวิชามีความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ และชํานาญในการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ สาขาวิชา             
จึงไดพัฒนาโครงการเพ่ือตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของวิถีการสื่อสารการตลาดในป<จจุบัน เพ่ือใหนักศึกษาไดสําเร็จ
การศึกษาเป/นบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารการตลาดท่ีสอดคลองต�อความตองการของประเทศ
ภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้ังนั้นสาขาวิชาสื่อสารการตลาด วิทยาลัยนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต จึงไดจัด
โครงการ สัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด “IMC Professional Seminar” เพ่ือเสริมสรางความรูทาง
วิชาการและดานวิชาชีพสื่อสารการตลาด ตลอดจนเพ่ือสรางเสริมกิจกรรมสัมพันธ�ของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสาร
การตลาด ซ่ึงเป/นประโยชน�ต�อการพัฒนาดานวิชาชีพสื่อสารการตลาดของผูท่ีเขาร�วมโครงการต�อไป 
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 1.1 วัตถุประสงค1 
  1. เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถของนักศึกษาท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ใหเป/นนักสื่อสารการตลาดท่ีมี

ความชํานาญในการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษามีประสบการณ�ในการนําความรูดานการสื่อสารการตลาดมาประยุกต�ใช

ใหสอดคลองกับสภาพการทํางานจริงในการฝZกประสบการณ�วิชาชีพ 
1.2 เป3าหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค1 
เป[าหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค�โครงการท่ีต้ังไวโดยรวมผูเขาร�วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก

ท่ีสุด และพึงพอใจในเนื้อหาจาการสัมมนาเป/นประโยชน�ต�อวิชาชีพของนักศึกษา ซ่ึงสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกต�ใช
ในชีวิตประจําวันได  

 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) (ผู้ใช้งบประมาณ) 
 นกัศึกษา 40 บุคลากร 5  
 

สถานที#ดําเนินการ 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ตัวชี)วดัความสําเร็จโครงการ 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บประโยชน์จากโครงการอยูใ่นระดบัดีหรือมากขึ.นไป 
 2. จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละ 60 ของผูต้อบแบบประเมิน 
 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

เอกสารแนบรายงานโครงการ 
 1. ผลประเมินจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ตอนแบบประเมินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชป้ระโยชน์) 
 2. เอกสารลงชื6อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

รายละเอยีดรายจ่ายโครงการ 

รายการ หน่วย ราคา/หน่วย ยอดรวม หมายเหตุ 
8. ค่าวทิยากร 2 2,000 4,000  
:. ค่าอาหารวา่ง 45 45 2,025  
;. ค่าประชาสัมพนัธ์ 2 1,000 2,000  
>. วสัดุ/อุปกรณ์ 2 7,000 7,000  

ยอดรวมสุทธิ 15,025  
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ส"วนท่ี 2 วิธีดําเนินการ 

 1. สาขาวิชาการสื6อสารการตลาดดิจิทลัและแบรนด์ดิ.ง ประชุมร่วมกบันักศึกษาดาํเนินการจดักิจกรรม
สัมมนาเปิดโลกวิชาชีพสื6อสารการตลาด ให้กบันกัศึกษาสาขาวิชาการสื6อสารการตลาดดิจิทลัและแบรนด์ดิ.ง และ               
ผูที้6สนใจเขา้ร่วมสัมมนา โดยมีคณาจารย ์เจา้หนา้ที6 และนกัศึกษาเขา้ร่วมทาํกิจกรรม ในปีการศึกษา 2564 
 2. ดาํเนินการจดักิจกรรมสัมมนาเปิดโลกวิชาชีพสื6อสารการตลาด เพื6อชี. แจงกาํหนดการ การนดัหมายเวลา
เพื6อเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมมุ่งเพิ6มพูนความสามารถของนกัศึกษาทั.งดา้นวิชาการและ
วิชาชีพให้เป็นนกัสื6อสารการตลาดที6มีความชาํนาญในการใชเ้ครื6องมือการสื6อสารการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นกิจกรรมการอบรมการสื6อสารการตลาดแบบบูรณาการแบบมืออาชีพ เป็นกิจกรรมที6มุ่งเตรียมความพร้อม           
ให้นกัศึกษาสามารถประยุกต์นาํความรู้ดา้นการสื6อสารการตลาดมาสู่การใช้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานจริง              
ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 3. จดัเตรียมสถานที6 เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการจดัสัมมนาสื6อสารการตลาด 
 4. ดาํเนินงานตามแผนที6กาํหนดไว ้
 5. นกัศึกษาและบุคลากร ประเมินผลการสัมมนา และสรุปผลการจดักิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
 
ส"วนท่ี 3 ผลการดําเนินการ / การนาํไปใช:  
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
โครงการ 

ท่ีตั้งไว:ในระบบงบ 

ค"าเป3าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ท่ีตั้งไว:ในระบบงบ ผลท่ีได: ท่ีตั้งไว:ในระบบงบ ท่ีแนบไว: 
ในภาคผนวก 

1. ผูเขาร�วมโครงการ 
ไดรับประโยชน�จาก
โครงการอยู�ในระดับดี 
หรือมากข้ึนไป 

1. รอยละ 60 ของ
ผูตอบแบบประเมิน 
โดยค�าเฉลี่ยมากกว�า  
3.51  

ผูเขาร�วมโครงการรอยละ 
88.71 ของผูตอบแบบประเมิน 
ไดรับประโยชน�จากโครงการ
อยู�ในระดับดีข้ึนไป 

1. ผลประเมินจาก
ผูเขาร�วมโครงการ  
(ตอบแบบประเมิน 
ไม�นอยกว�ารอยละ 
50) ชองกลุ�มเป[าหมาย 
ผูใชประโยชน�) 
 

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 

2. จํานวนผูเขาร�วม
โครงการ 
 

2. รอยละ 80 ของ
กลุ�มเป[าหมาย 

ผูเขาร�วมประเมินมีจํานวน
รอยละ 148.89 ของ
กลุ�มเป[าหมายท่ีตั้งไว 

2. เอกสารลงชื่อ
ผูเขาร�วมโครงการ 

รายชื่อผูเขาร�วม
โครงการ จํานวน  
67 คน 

 

1. จํานวนผูเขาร�วมโครงการตามท่ีต้ังในระบบ 45 คน โดยมีผูเขาร�วมโครงการท้ังสิ้น 67 คน คิดเป/นรอยละ 148.89 
2. จํานวนผูตอบแบบประเมิน 62 คน (คิดเป/นรอยละ 92.54 ของจํานวนผูเขาร�วมโครงการ 67 คน) 
3. จํานวนผูเขาร�วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) จํานวน 55 คน คิดเป/นรอยละ 88.71 ของ

ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 62 คน  
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ส"วนท่ี 4 การตรวจสอบผลการดําเนินการ/อภิปรายความสําเร็จหรือไม"สําเร็จตามวัตถุประสงค1 
 จากผลการประเมินโครงการโดยรวมของผูเขาร�วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจ            
ในเนื้อหาจาการสัมมนาเป/นประโยชน�ต�อวิชาชีพของนักศึกษา ซ้ึงสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกต�ใชในชีวิตประจําวัน
ได ด่ังเช�น ผูประเมินโครงการมีขอเสนอแนะว�าควรมีการจัดโครงการอย�างต�อเนื่องทุกๆ ป̀การศึกษา ดังนี้ ผูจัดโครงการ
ไดดําเนินการใหมีการจัดโครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาดต�อเนื่องทุกๆ ป̀การศึกษา เพ่ือใหผูเขาร�วม
โครงการไดรับประโยชน�จากการเขาร�วมโครงการในระดับดี ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว 
 
ส"วนท่ี 5   สรุปผลการดําเนินการ/ ข:อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 - ข:อเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งก"อน (ถ:ามี) 
  จากผลการดําเนินงานครั้งก�อน ป̀ 2563 ผลการประเมินโครงการโดยรวมของผูเขาร�วมโครงการ มีความ
พึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจในเนื้อหาจากการสัมมนาเป/นประโยชน�ต�อวิชาชีพของนักศึกษา ซ่ึงสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปประยุกต�ใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้น ผูประเมินโครงการมีขอเสนอแนะว�าควรมีการจัดโครงการ
อย�างต�อเนื่องทุกๆ ป̀การศึกษา 
 - ส่ิงท่ีได:ดําเนินการแก:ไข / ปรับปรุงตามข:อเสนอแนะครั้งก"อน 
  สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการใหมีการจัดโครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาดต�อเนื่องทุกๆ ป̀
การศึกษา 
 - ผลการประเมินในคราวนี้ 
  - ผูเขาร�วมโครงการไดรับประโยชน�จากการเขาร�วมโครงการในระดับดี ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว
  - อยากใหจัดสัมมนาแบบผูคาขายออนไลน�ท่ีประสบความสําเร็จเพ่ิมข้ึน และอยากใหวิทยากรเพ่ิมแนวคิด
มุมมองหลายมุมมากข้ึน จากประสบการณ�จริง ซ่ึงในบางเรื่องผูเขาร�วมโครงการยังไม�เคยพบ ซ่ึงทําใหเห็นมุมมอง                  
ท่ีแตกต�างกัน 
 - ข:อเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในครั้งต"อไป 
  ควรเพ่ิมรูปแบบกิจกรรมสัมมนาของโครงการฯ ท่ีสามารถใหนักศึกษาไดเรียนรูร�วมกัน และไดลงมือปฏิบัติจริง  
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ภาคผนวก 
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1. หลักฐานและเอกสารการดําเนินงานโครงการ ดังต"อไปนี้ 
 1.1 คําส่ังแต"งตั้งคณะทํางาน 
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 1.2 กําหนดการสัมมนาโครงการ 
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 1.3 การเบิกงบประมาณโครงการ 
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2. รายช่ือผู:เข:าร"วมโครงการ 
 

โครงการ “สัมมนาเปCดโลกทัศน1วิชาชีพส่ือสารการตลาด” 
โดย สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด1ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร1 มหาวิทยาลัยรังสิต 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

ลําดับ รหัส ช่ือ – สกุล 
1 6103055 นันท�นภัส เหล�าลือเกียรติ 

2 6202652 อริศยา ดุสนาทร 

3 6203916 ปราณปรียา วงศ�กาอินทร� 

4 6204452 บุณยวีย� พลวัฒน� 

5 6201451 อวินตรา ไวยวรรณจิตร 

6 6104917 ธนาวุฒิ ลิ่ววิทยาคม 

7 6201329 ธนวิน แสนปร ุ

8 6201704 อังชา ธรรมรัตโนทัย 

9 5902960 จักรพงษ� จันทร�เพ็ญ 

10 6301654 มยุรินทร� อินทร�บํารุง 

11 6202944 กัลยารัตน� วงษ�ธรรม 

12 6001088 นริลญา กุลมงคลเพชร 

13 6204658 อริสรา องอาจ 

14 6204816 ณัฐกาน� อ�อนแสน 

15 6201678 ณัฐธยานันท� พรแกวสุกใส 

16 6202324 นาย กฤชธนา สกุลภาพทอง 

17 6202589 อลิสสา สุวรรณพงษ� 

18 6104961 สุรวุฒิ คงไพศาลถาวร 

19 6301655 ป<ญญดา อยู�ถ่ิน 

20 6202678 พัสตราภรณ� ชิงช�วง 

21 6301656 กุลปรียา เทพจินดา 

22 6204551 สรวิชญ� ณ ระนอง 

23 6203357 อรจุฑา พูลทราย 

24 6104671 นางสาวปพิชญา พงษ�พานิช 

25 6101318 บุษกร ศรีสตรียานนท� 

26 6202631 พุทธาภา เชิญรุ�งโรจน� 

27 6202684 พัสวี วิริยะพงศ� 
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ลําดับ รหัส ช่ือ – สกุล 

28 6102981 คุณานนท� คงสมพัฒ 

29 6100824 กันตภณ รักธรรมสงบ 

30 6005316 ธิตานันท� บัวหิรัญพนธ� 

31 6203101 ชยณัฐ แกวจีน 

32 6103408 ณัฐพล วงษ�วานิช 

33 6100613 ปาฎิหาริย� พัสดุ 

34 6203213 กนกสนันท�พร ใจเสือ 

35 6200843 ธมนันท� ยิ่งใหญ� 

36 6102411 ภูวนารถ แท�นรัตน� 

37 6203764 รัตนาพร รักชาติ 

38 6204936 ชวกร สุขสุวรรณวีร ี

39 6200946 มยูรศักด์ิ ศรีชาดา 

40 6100438 วรเมธ ทาตะนาม 

41 6102744 นายโอฬาร เอิบอ่ิม 

42 6203204 ธนบดี ตันติพงศ�สกุล 

43 6106568 จุฑามาศ เกิดลาภ 

44 6205853 พีรพัชร สมาธิ 

45 6005316 ธิตานันท� บัวหิรัญพนธ� 

46 6201700 ป<ฐทิชา ราชครุฑ 

47 6200477 พิมพ�สุพรรณ เกิดไกร 

48 6102666 ปณาลี อินทรประสิทธิ์ 

49 6104037 กัญชริญา อุ�นในธรรม 

50 6104961 สุรวุฒิ คงไพศาลถาวร 

51 6202583 นรภัทร สมตระกูล 

52 6202598 ธนภัทร� ไกรเนตร 

53 6201278 วิภาวี เจริญรัตน�จรูญ 

54 6200555 จิรวัตร สุขเจริญ 

55 6105203 ศุภกร หทัยวรกุล 

56 6201704 อังชา ธรรมรัตโนทัย 

57 6201709 สมฤดี วิเศษวงค� 

58 6202324 นาย กฤชธนา สกุลภาพทอง 

59 6104167 ณัฐวิชญ� บางจริง 
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ลําดับ รหัส ช่ือ – สกุล 

60 6100438 วรเมธ ทาตะนาม 

61 6204278 อภิชญา มาลัยทอง 

62 6202583 นรภัทร สมตระกูล 

63 5690231 ผศ.ดร.ชัชญา สกุณา  

64 5690085 ผศ.ดร.พิทักษ� ชูมงคล 

65 5790255 ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ 

66 3604041 ผศ.แน�งนอย บุญเนตร 

67 3704063 กาญจนา อุตสาห�การ 

 
 

3. รูปถ"ายการดําเนินงานโครงการ 
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4. แบบสอบถาม/แบบสํารวจ และตารางสรุปผลแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม  
โครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด 

โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

โปรดทําเครื่องหมาย � ในช�องท่ีตรงกับความห็นของท�านมากท่ีสุด 
5 มากท่ีสุด    4 = มาก   3 = ปานกลาง    2 = นอย   1 = นอยท่ีสุด 
  

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น:อย น:อย
ท่ีสุด 

เนื้อหาจากการสัมมนาสามารถนําไปใชประโยชน�ต�อวิชาชีพ 
ของนักศึกษา   

     

เนื้อหาจากการสัมมนาสามารถนําไปประยุกต�ใชกับการเรียนได      

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางประสบการณ�นอกตําราเรียน       

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางความสามัคคีระหว�างนักศึกษา
ดวยกัน  

     

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางความสัมพันธ�ระหว�างคณาจารย�และ
นักศึกษา 

     

ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใชในการจัดสัมมนา      

ความเหมาะสมของระยะเวลา และสถานท่ีท่ีใชจัดสัมมนา      

ความพึงพอใจท่ีมีต�อการจัดสัมมนา      

  
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................ขอขอบคุณท่ีท�านสละเวลาในการตอบสอบถาม 
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แบบสํารวจ  
โครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด 

โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
 โครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด 

โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

สรุปผล “โครงการสัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด” ประจําป̀การศึกษา 2564 มีผูเขาร�วมโครงการฯ 
และมีความพึงพอใจโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
 

แปลความ 

x  S.D. 

เนื้อหาจากการสัมมนาเป/นประโยชน�ต�อวิชาชีพของนักศึกษา  (2) 4.84 0.51 มากท่ีสุด 

เนื้อหาจากการสัมมนาสามารถนําไปประยุกต�ใชกับการเรียนได  (1) 4.87 0.39 มากท่ีสุด 

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางประสบการณ�นอกตําราเรียน  4.59 0.78 มากท่ีสุด 

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางความสามัคคีระหว�างนักศึกษาดวยกัน (3)  4.82 0.43 มากท่ีสุด 

การสัมมนามีส�วนช�วยสรางความสัมพันธ�ระหว�างคณาจารย� และนักศึกษา 4.64 0.67 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใชในการจัดสัมมนา 4.65 0.59 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของระยะเวลา และสถานท่ีท่ีใชจัดสัมมนา 4.78 0.62 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจท่ีมีต�อการจัดสัมมนา 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

รวม  4.73 0.56 มากท่ีสุด 
  
จากตารางสรุปผล พบว�า ผูเขาร�วมโครงการ “สัมมนาเป4ดโลกทัศน�วิชาชีพสื่อสารการตลาด” ประจําป̀

การศึกษา 2564 พบว�า พึงพอใจโดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค�าเฉลี่ย 4.73 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว�า ผูเขาร�วม
โครงการฯ พึงพอใจ ในเรื่อง เนื้อหาจากการสัมมนาสามารถนําไปประยุกต�ใชกับการเรียนได ค�าเฉลี่ย 4.87 รองลงมา 
คือ เนื้อหาจากการสัมมนาเป/นประโยชน�ต�อวิชาชีพของนักศึกษา ท่ีค�าเฉลี่ย 4.84 และการสัมมนามีส�วนช�วยสรางความ
สามัคคีระหว�างนักศึกษาดวยกัน ท่ีค�าเฉลี่ย 4.82 ตามลําดับ 

 
ข:อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- อยากใหมีการแชร�ความรูแบบนี้บ�อยๆ เป/นการเรียนในแบบท่ีไม�น�าเบ่ือ และไดความรูจริงๆ ไดเห็นภาพของ
สิ่งๆ นั้น แต�เราเห็นภาพของงานจริงๆ มันเป/นการเรียนการสอนท่ีดีมากๆ 

- ควรเพ่ิมรูปแบบกิจกรรมสัมมนาของโครงการฯ ท่ีสามารถใหนักศึกษาไดเรียนรูร�วมกัน และไดลงมือปฏิบัติจริง  
 




