รายงานสรุปโครงการ
โครงการพัฒนาและเพิม่ พูนศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
กิจกรรมศึกษาดูงานท่องเที่ยวท้องถิ่น
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และตลาดน้าล้าพยา
จังหวัดนครปฐม
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย
นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทสรุป
โครงการพั ฒ นาและเพิ่มพูน ศักยภาพนั กศึก ษาสาขาวิช าภาษาอัง กฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) กิจกรรมศึกษาดูงานท่องเที่ยวท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นทั้งด้านโบราณวัตถุ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมและเพื่อให้นักศึกษารักและ
หวงแหนความเป็นท้องถิ่นนครปฐม เป้าหมายโครงการคือนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หมู่เรียน ๕๘/๓๔ จานวน ๕๔
คน และหมู่เรียน ๕๘/๓๙ จานวน ๕๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หมู่เรียน ๕๖/๕๘
จานวน ๓๖ คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการคือ
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐม
เจดีย์ และตลาดน้าลาพยา จังหวัดนครปฐม ผลการดาเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละ
ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ร้อยละ 80

ผลการด้าเนินงาน
หมายเหตุ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) ไม่บรรลุผล
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
ได้เข้าร่วมโครงการจานวน ๗๑ คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) บรรลุผล
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
มีค วามพึ ง พอใจในการเข้ าร่ ว มกิจ กรรม
และมีความรู้ด้ านท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ด้านตัว ชี้วัดเชิงปริ มาณจากผู้เข้าร่ว มโครงการไม่บรรลุ ผลกล่ าวคือมีนักศึกษาเข้าร่ว มโครงการ
จานวน ๗๑ คน ซึ่งตามเป้าหมายโครงการต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน ๘๔ คน จึงจะถือว่าบรรลุผลของ
โครงการ ด้านตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ จากการประเมินโครงการถือว่าบรรลุผล
โดยสรุปเป็นภาพรวมเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก
ในการจัดโครงการที่ผ่านมาได้กาหนดจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับการจัดสอบตารวจ ทา
ให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย และโครงการไม่บรรลุผล วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาคื อ ควรวางแผนการจั ด โครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ศศ.บ.) กิจกรรมศึกษาดูงานท่องเที่ยวท้องถิ่นไม่ให้ตรงกับกิจกรรมหรือการสอบต่างๆ
ลงชื่อ ...................................................
(อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข)
ผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ค้าน้า
โครงการพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) กิจกรรมศึกษาดูงานท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้ จัดขึ้นสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หมู่เรียน
๕๘/๓๔ และหมู่ เ รี ย น ๕๘/๓๙ และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๓ หมู่ เ รี ย น ๕๖/๕๘ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ณ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และตลาดน้าลาพยา
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นทั้งด้านโบราณวัตถุ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อนักศึกษารักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นนครปฐม
โครงการดังกล่ าวได้ดาเนิน การในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จานวน ๓๔ คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จานวน ๓๗
คน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จานวน ๓๖ คน อาจารย์ ๓ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๑๐ คน ซึ่งรายงานผลโครงการ
ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อไป
ลงชื่อ ...................................................
(อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข)
ผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ลงชื่อ ...................................................
(อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา)
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ลงชื่อ ...................................................
(อาจารย์นารีมา แสงวิมาน)
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

สารบัญ
หน้า
บทสรุป
คานา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๓ เอกสารประกอบโครงการ
๑) สาเนาเอกสารคาขออนุมัติโครงการ
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓) กาหนดการ
๔) หนังสือขอความอนุเคราะห์นานักศึกษาเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์
๕) แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๖) แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๗) ใบลงทะเบียน
๘) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๙) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐) ประมวลภาพกิจกรรม

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) (5921000009)
๒. ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานท่องเที่ยวท้องถิ่น (203101300121)
๓. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนพัฒนานักศึกษา
แผนงานรอง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างเครือข่ายภายในจังหวัด เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
- สร้างความร่วมมือเพื่อสร้างจุดขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชน
ลุ่มน้า
ตัวชีวัดที่ 3.3 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
๕. โครงการสอดคล้องกับตัวชีวัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตั ว ชี วั ดที่ 3.3 ความรู้ ค วามเข้ า ใจและความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าศิ ล ปวัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อมของ
นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
๖. โครงการสอดคล้องกับตัวชีวัดตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และสมศ.
สกอ. ตัวชีวัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
สมศ. ตัวชีวัดที่ ตัวชี้วัดที่ 16.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 17 สนับสนุนการจัดโครงการบริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
๘. วัตถุประสงค์โครงการ
๘.๑ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นทั้งด้านโบราณวัตถุ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
๘.๒ เพื่อนักศึกษารักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นนครปฐม
๙. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หมู่เรียน ๕๘/๓๔ จานวน ๕๔ คน และหมู่เรียน ๕๘/๓๙ จานวน ๕๑ คน รวมทั้งสิ้น
๑๐๕ คน และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๓ หมู่ เ รี ย น ๕๖/๕๘ จ านวน ๓๖ คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

๑๐. การบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย / การบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
รหัสวิชา 1552601 ชื่อวิชา English for Local Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
งานวิจัย เรื่อง ..................................................................................... (ถ้ามี)
บริการวิชาการ เรื่อง .......................................................................... (ถ้ามี)
๑๑. ระยะเวลาด้าเนินการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ วัน
๑๒. สถานที่ด้าเนินการ
ณ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และตลาดน้าลาพยา จังหวัดนครปฐม
๑๓. ตัวชีวัดความส้าเร็จของโครงการ
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละ
ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ร้อยละ 80

รายละเอียด
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
ได้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 84 คน
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมและมีความรู้ด้านท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
รายชื่อผู้ เข้าร่ว ม
โครงการ
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการด้าเนินงาน
๑. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย จ้านวน (คน)

เข้าร่วมจริง จ้านวน (คน)

นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๑ หมู่ เ รี ย น
๕๘/๓๔ และหมู่เรียน ๕๘/๓๙
รวมทังสิน

๘๔

๗๑

คิดเป็น
ร้อยละ
๘๔.๕๒

๘๔

๗๑

๘๔.๕๒

๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการด้าเนินงาน
โดยใช้งบประมาณจากรหัสกิจกรรม ๒๐๓๑๐๑๓๐๐๑๒๑ จานวนเงิน ๑๖,๖๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
หกร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้
จ้านวนเงินที่ จ้านวนเงินที่ จ้านวนเงิน
หมวด
ชื่อกิจกรรม/รายการ
ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าใช้สอย ๑. ค่าเช่ารสบัสปรับอากาศจานวนที่นั่งไม่น้อย ๑๕,๙๐๐.๐๐ ๑๕,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐
กว่ า ๔๕ ที่ นั่ ง จ านวน ๓ คั น ๆ ละ ๕,๓๐๐
บาท จานวน ๑ วัน
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ ๒ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท ๔๘๐.๐๐
๔๘๐.๐๐
๐.๐๐
ค่าวัสดุ ๑. ค่าจัดทารูปเล่มรายงานจานวน ๓ เล่มๆ ละ ๒๔๐.๐๐
๒๔๐.๐๐
๐.๐๐
๘๐ บาท
๒. ค่ า แบบประเมิ น โครงการจ านวน ๑๐๕ ๕๒.๕๐
๕๒.๕๐
๐.๐๐
แผ่นๆ ละ ๐.๕๐ บาท
รวมทังสิน ๑๖,๖๗๒.๕๐ ๑๖,๖๗๒.๕๐ ๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๐๐
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๓. การบรรลุตัวชีวัดความส้าเร็จของโครงการ
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
ผลการด้าเนินงาน
หมายเหตุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) ไม่บรรลุผล
ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
ร้อยละ 80
ได้เข้าร่วมโครงการจานวน ๗๑ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) บรรลุผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
ร้อยละ 80
มีค วามพึ ง พอใจในการเข้ าร่ ว มกิจ กรรม
และมีความรู้ด้านท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

๔. ผลการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ (อธิบายรายละเอียด)
๔.๑ นั กศึกษาตระหนั กถึงคุ ณค่าของท้อ งถิ่นทั้งด้า นโบราณวัต ถุ โบราณคดี และศิล ปวัฒ นธรรม
กล่าวคือ นักศึกษาเกิดความตระหนักว่าสถานที่ต่างๆ ที่ได้ศึกษาดูงานมีคุณค่าต่อความเป็นไทย จึงอยากจะ
เผยแพร่ถึงความสาคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เยี่ยมชมและมายัง
สถานที่ต่างๆ
๔.๒ นักศึกษารักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นนครปฐม
กล่าวคือนักศึกษาเกิดความหวงแหน
อัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยากที่จะรักษาให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
๕. ผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี
๕.๑ นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นทั้งด้านโบราณวัตถุ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
๕.๒ นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นนครปฐม
๖. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ (เพศ/ช่วงอายุ/ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หมู่เรียน ๕๘/๓๔ และหมู่เรียน ๕๘/๓๙
๖.๒

จ้านวน
(คน)
๗๑
รวมทังสิน ๗๑

คิดเป็น
ร้อยละ
๘๔.๕๒
๘๔.๕๒

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (อธิบายสรุปผลความพึงใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี
ดังนี้
1. “ด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (3.92)
2. “ด้านความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน” ” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (3.80)
3. “ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (4.28)
4. “ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (3.68)
5. “ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (3.73)
6. “ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ (3.94)
7. “ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ” โดยระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (3.87)

รายละเอียดดังตาราง
รายการประเมิน
1. ด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ
2. ด้านความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
3. ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง
4. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
5. ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ
6. ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
7. ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ

x

เฉลี่ยภาพรวม

3.92
3.80
4.28
3.68
3.73
3.94
3.87
3.89

ความหมาย
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย 4.15-5.00 = มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 = มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยที่สุด
๖.๓

๖.๔

ความประทับใจ
๑) สนุกและอยากให้จัดอีกในครั้งต่อไป
๒) ได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมากมาย
๓) ได้ชมสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมมากมาย
๔) ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีการจัดเวลาให้เหมาะสมเพราะเดินทางเยี่ยมชมหลายสถานที่
๒) ผู้นาเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ (รุ่นพี่) ยังไม่มีความพร้อมที่มากพอเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
๓) ควรมีการจัดท่องเที่ยวในอาเภออื่นๆ ของนครปฐมด้วย

๗. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการด้าเนินโครงการครังต่อไป (โปรดระบุเป็นข้อ)
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางพัฒนาการด้าเนินโครงการครังต่อไป
ในการจัดโครงการที่ผ่านมาได้กาหนดจัดในช่วงเดือน วางแผนการจัดโครงการไม่ให้ตรงกับกิจกรรมอื่นๆ
พฤศจิ กายน ซึ่ง ตรงกับการจั ดสอบตารวจ ทาให้ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย และโครงการไม่บรรลุผล

ส่วนที่ ๓
เอกสารประกอบ
แนบเอกสารประกอบ ดังนี
๑) สาเนาเอกสารคาขออนุมัติโครงการ
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓) กาหนดการ
๔) หนังสือขอความอนุเคราะห์นานักศึกษาเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์
๕) แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๖) แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๗) ใบลงทะเบียน
๘) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๙) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐) ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมพร้อมค้าอธิบายใต้ภาพ
ร้านข้าวหลามยายไผ่

พระราชวังสนามจันทร์

องค์พระปฐมเจดีย์

ตลาดน้าล้าพยา

