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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

1.รหัสโครงการ  
 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร ์
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย ์
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้อาจารย์มีความเข้าใจ   ที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร   ลักษณะรายวิชา   การเลือกวิชาการ
ลงทะเบียนเรียน วิธีเรียน และการวัดผล  พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา 

2. เพ่ือให้อาจารย์มีความเข้าใจในระเบียบ   ข้อบังคับของคณะวิชาของสถาบันรวมทั้งบริการ และ
สวัสดิการต่าง ๆ  พร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่นักศึกษา 

3. เพ่ือให้อาจารย์เป็นที่พ่ึงของนักศึกษา   ส าหรับรับฟังปัญหาและให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้

4. เพ่ือให้อาจารย์ช่วยนักศึกษาในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  สติปัญญา  สังคม  อารมณ ์ ร่างกายและจิตใจ 

5. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์  นักศึกษาและคณะ 
6. เพ่ือวางแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
7. เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร   ลักษณะรายวิชา   การเลือกวิชาการลงทะเบียน
เรียน วิธีเรียน และการวัดผล   พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาได้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่ พ่ึง
รับ ฟังปัญหาและให้การปรึกษาแนะน า นักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ได้ อีกทั้งช่วยนักศึกษาในการ
พัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   สติปัญญา   สังคม   อารมณ์  
ร่างกายและจิตใจ 
 
6. เป้าหมายของโครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 
1.4 บัณฑิตมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี อย่างน้อย 
95 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของบัณฑิต เป้าประสงค์ที่ 1.5 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ตัวชีวัด 1.5.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากการส ารวจ
ผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 100 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า เป้าประสงค์ที่ 
5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 5.2.2 จ านวนเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : (ผลที่ได้รับประโยชน์) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ความรู้ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักสูตร  ลักษณะรายวิชา  การเลือกวิชาการลงทะเบียนเรียน วิธีเรียน และการวัดผล  พร้อมที่จ ะให้



ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์เป็นที่พ่ึงของนักศึกษา  ส าหรับรับฟังปัญหาและให้การ
ปรึกษาแนะน านักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ อีกทั้งช่วยนักศึกษาในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็น
บุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้น
เพ่ือติดตามนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า ตลอดจนวางแผนการเรียนการลงทะเบียนของนักศึกษา 
 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 อาคารศูนย์วิทยะบริการ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ (โปรดระบุวันที่จัดกิจกรรมจริง) 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562 
 

9. งบประมาณ 
        9.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4,000 บาท    (สี่พันบาทถ้วน)   
       9.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 4,000 บาท    (สี่พันบาทถ้วน)   
        9.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
15.1 ค่าวัสดุ 
      - ค่าแฟ้มประวัติประจ าตัวนักศึกษา 

 
 

แฟ้มประวัติ 40 บาท x 100 เลม่ 

 
 

4,000  

 

รวม (สี่พันบาทถ้วน) 4,000   

 
10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  การจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  
2. การจัดสัมมนาอาจารย์ปรึกษา โดยค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่อาจารย์

ที่ปรึกษาของงานบริการวิชาการ ซึ่งรวมข้อมูลดังนี้ 
1. คู่มือนักศึกษา 
2. แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย  (1) แบบทะเบียนประวัติของ

นักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษากรอก  (2)  แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  (3)  แบบรายงานการยุติให้ค าปรึกษา 
(4) สมุดบันทึกผลการเรียน 

3. การก าหนดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ (Job description) 
4. การก าหนดจ านวนครั้ง วัน เวลา และสถานที่ ให้นักศึกษาเข้าพบที่ปรึกษา โดยก าหนดไว้

ในตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
5. การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน และเพ่ิมถอน

รายวิชา 
6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษา ที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 

ประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่มาเรียนตามวันและเวลาในตารางเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนของทุกภาค
การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ปกครองต่อไป 

7. การก าหนดให้ส่งแฟ้มประจ าตัวของนิสิตนักศึกษาคืนให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อนิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว     



8. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา โดยนักศึกษา 
9. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯต่อไป 

11. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 
 11.1 คณาจารย์และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี 
 11.2 ผู้ปกครองนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ 

   12. ผลการด าเนินโครงการ (โปรดบรรยายโดยละเอียด) 
 12.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป   จ านวนผู้ประเมิน  37 คน 
  เพศ ชาย  = 16   คน 
   หญิง  = 21   คน 

2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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 จากข้อมูลในตารางดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.73 

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีความตรงต่อเวลาตามท่ีประชาสัมพันธ์ 
2. อยากให้รุ่นพ่ีเข้าหารุ่นน้อง 

 
 

หัวข้อ x   SD  ระดับความพึงพอใจ 
1. การประชาสัมพันธ์เป็นที่รับทราบ 3.86 0.67 มาก 
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ 3.43 0.65 มาก 
3.  ระยะเวลามีความเหมาะสม 3.35 0.72 ปานกลาง 
4.  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.86 0.54 มาก 
5.  อาหารว่าง-เครื่องดื่มมีความเหมาะสม 3.84 0.73 มาก 
6. ความสามารถในการบรรยายของวิทยากร 3.89 0.66 มาก 
7. การเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาต่าง ๆ ของวิทยากร 3.65 0.75 มาก 
8. ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้จากการปฐมนิเทศในครั้งนี้ 3.81 0.46 มาก 
9. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 3.86 0.63 มาก 

รวม 3.73 0.09 มาก 
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 
 

12.2 รายงานสรุปความคาดหวังผู้ปกครองของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
1. ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้ประเมิน  = 50 คน 

    เพศ ชาย  = 13    คน 
     หญิง  = 37    คน 
    อายุ ต่ ากว่า 20 ปี =   2  คน 
     20 – 29 ปี =  10 คน 
     30 – 39 ปี =   9 คน 
     40 – 49 ปี = 17 คน 
     50 ปี ขึ้นไป = 12 คน 
    อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานราชการ =   8 คน 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ  =   1 คน 
     ค้าขาย    =   2 คน 
     เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง =   5 คน 
     รับจ้าง    = 12 คน 
     ธุรกิจส่วนตัว   =   7 คน 
     ว่างงาน    =   5 คน 
     อ่ืน ๆ    = 10 คน 
 



2. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มตี่อการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อการเรียนการ
สอน 

 

 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อการ
เรียนการสอน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 

หัวข้อ x   SD  ระดับความคาดหวัง 
1. รายวิชามีความมีความหลากหลายน่าสนใจและทันสมัย 4.14 0.67 มาก 
2. มีสื่อและเทคโนโลยีภายในห้องเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัยและ

พร้อมใช้งาน 
4.24 0.74 มากที่สุด 

3. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

4.16 0.65 มาก 

4. มีกิจกรรมสร้างรายได้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน 4.42 0.64 มากที่สุด 
5. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี 4.48 0.58 มากที่สุด 
6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.30 0.54 มากที่สุด 
7. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
4.28 0.73 มากที่สุด 

8. อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกลับหาผู้ปกครองถ้านักศึกษามีผลการ
เรียนต ่า 

4.44 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.31 0.07 มากที่สุด 



3. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มตี่อผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก 
 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อผู้สอน 

 
 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อผู้สอน มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.41 

หัวข้อ x   SD  ระดับความ
คาดหวัง 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน 

4.32 0.62 มากที่สุด 

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.28 0.67 มากที่สุด 

3. เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในวิชา
ที่เรียน 

4.38 0.67 มากที่สุด 

4. คอยดูแลให้ค าปรึกษาและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนักศึกษา
จนส าเร็จการศึกษา 

4.48 0.58 มากที่สุด 

5. สามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในกฎระเบียบและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยได้ 

4.50 0.61 มากที่สุด 

6. เป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี 4.50 0.58 มากที่สุด 
รวม 4.41 0.04 มากที่สุด 



4. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มตี่อสวัสดิการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อสวัสดิการ 

  

 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 ที่มีต่อ
สวัสดิการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 

หัวข้อ x   SD  ระดับความ
คาดหวัง 

1. มีทุนการศึกษาหรือหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษา 4.18 0.75 มาก 
2. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ดีและสะดวก 4.10 0.76 มาก 
3. มีห้องสมุดและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยให้บริการ 4.26 0.72 มากที่สุด 
4. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และพักผ่อน 4.30 0.74 มากที่สุด 
5. มีหอพักภายในที่ปลอดภัยแก่นักศึกษา 4.34 0.72 มากที่สุด 
6. มีร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้า 4.08 0.90 มาก 
7. มีสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่มนันทนาการหรือ

ชมรม 
3.98 0.68 มาก 

8. มีสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬา 4.12 0.77 มาก 
รวม 4.17 0.06 มาก 



5. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 หลังส าเร็จการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 5 กราฟแสดงความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 หลังส าเร็จการศึกษา 
 

 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 หลังส าเร็จ
การศึกษา  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38 
 จากข้อมูลความคาดหวังผู้ปกครองของนักศึกษา รหัสนักศึกษา 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความคาดหวังโดยรวมอยู่
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 
 

12.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ตามท่ีทราบมาว่าในแต่ละรายวิชานั้นขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าเป็นไปได้ให้แจ้งผู้ปกครองด่วน

เลย จะได้มีวิธีช่วยกันแก้ไขได้ทัน ถ้าเราท าสิ่งนี้ได้จะเป็นสิ่งที่ดี การสร้างให้มีความรู้ไม่ยากแต่การท าดีต้องใช้
เวลากัน  

หัวข้อ x   SD   ระดับความ
คาดหวัง 

1. มีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามความถนัด
ของตน 

4.36 0.72 มากที่สุด 

2. สามารถประกอบอาชีพรับราชการได้ 4.30 0.74 มากที่สุด 
3. สามารถประกอบอาชีพเอกชนได้ 4.28 0.73 มากที่สุด 
4. สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ 4.50 0.71 มากที่สุด 
5. เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ที่ท างานและเพ่ือน 4.38 0.70 มากที่สุด 
6. คิดเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดได้ 4.38 0.67 มากที่สุด 
7. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าให้เกิดประโยชน์แก่

สังคม 
4.46 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.03 มากที่สุด 



2. ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีการฝึกอบรมให้นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานจริงได้ และสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน และตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการศึกษาด้านเกษตรให้ก้าวหน้า มีการน า
นักศึกษาไปอบรมฝึกงานในสถานที่ประกอบการจริง ๆ และปฏิบัติได้จริงตามที่โรงงานหรือบริษัทต้องการ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะได้สร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของพ่อแม่ อาจารย์ และคนดีของสังคม
ประเทศชาติต่อไป ตลอดจนท าให้ลูกศิษย์สามารถน าไปสร้างอาชีพตนเองในอนาคตได้   

3. อยากถามพ่ี ๆ ปี 4 ว่า หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว พ่ี ๆ ปี 4 ยังจะเลือกเรียนคณะ
เกษตรศาสตร์ หรือไม ่และเหตุใดที่เลือกสิ่งนั้น 

4. สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ร้านอาหาร
น้อย 

5. อยากให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคในปีการศึกษา 
6. ขอให้อาจารย์ส่งเกรดไปที่บ้านด้วย เพ่ือให้ผู้ปกครองรู้ 
7. ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าเรียนให้อาจารย์รีบโทรแจ้งผู้ปกครอง หรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจในการ

เรียนขอให้อาจารย์ช่วยแนะน าให้นักเรียน 
8. อยากให้คณะอาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้มาก ๆ 
9. ขอให้ท าให้ได้ตามที่ผู้ปกครองคาดหวังไว้กับอาจารย์ 

 
          13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
  13.1 ปัญหา 
  13.2 แนวทางแก้ไข 
 

14. ภาพกิจกรรม (โปรดบรรยายใต้ภาพ) 
 



15. ภาคผนวก (โครงการ ค าสั่งมอบหมาย หนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เอกสารประกอบการด าเนิน
โครงการ) 

 



 



 
 



 



 
 
 



 



 



 


