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บทสรุป 

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา TQF  ซึ่งการจัด

โครงการ โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจาปี 2560 “ครั้งที่ 2 “กิจกรรม

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง:“บ้านของพ่อ” นีข้ึน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักศึกษา ในการพัฒนา 

โครงการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

สามารถน าแนวทางหรือประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการด าเนิน

ชีวติของนักศกึษาได้ 

  ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น 

เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศึกษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการ

พัฒนางานกิจกรรมตอ่ไป 

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอือ้อาทร ประจ าปี ๒๕๖๐ “ครั้งที่ ๒” กิจกรรมด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง :  “บ้านของพ่อ” วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

หลักการและเหตุผล  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย

เกี่ยวกับการด าเนินชีวติโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของ

ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมี

พอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม

ประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรตามการกระทบใดๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ 

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 

ขณะเดียวกันจะต้อง เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ

นักธุรกิจในทุกระดับใหม้ีส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจรติ และใหม้ีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน

ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งดา้นวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บัณฑติประกอบด้วยสถาบันการบินพลเรือน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย

สยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชียและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เห็น

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาใช้ในชีวติประจ าวัน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง : โครงการ “บ้านของพ่อ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะ

ให้นักศึกษามีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเพื่อให้ นักศึกษารู้จัก

การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่

ร่วมกับ ผู้อื่น รู้จักเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม

ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รูว้่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรมของโลก   

วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเครือขา่ยกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง  
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 ๒. เพื่อให้นักศึกษาเครือขา่ยกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้ อย่างถูกต้อง  

๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรม มีความเสียสละ รูจ้ักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

และมี ความรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

๔. เพื่อส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ      

การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ       

ก าหนดจัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑         

ผูร้ับผิดชอบ : สถาบันการบินพลเรอืน  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

สถานที่ด าเนินโครงการ      

ณ . ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ทีอ่ยู่ ๑๕๘  ม.๒ ต.ภูเขาทอง  อ.พระนครศรอียุธยา  

จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

  

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ (ตลอดโครงการ)       

๑. ตัวแทนนักศกึษา ๖ สถาบัน ๆ ละ ๑๐ คน  รวม  ๖๐ คน       

๒. บุคลากร ๖ สถาบัน ๆ ละ ๒ คน   รวม  ๑๒  คน  

รวมทั้งหมด  ๗๒  คน  

งบประมาณ กิจกรรมโครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลติการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ กองทุนเพื่อการศกึษา ภาคปกติ  รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

๑.  ค่าใช้สอย  

    ๑.๑.ค่าอาหารนักศึกษา+คา่อาหารเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๒ คน มือ้ละ๑๕๐x๓ มื้อ ๕,๔๐๐ บาท        

    ๑.๒.ค่าอาหารว่างนักศกึษา+คา่อาหารเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๒ คน มื้อละ๓๕x๒ มื้อ ๘๔๐ บาท 

    ๑.๓.ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑,๐๐๐ บาท  

๒.  ค่าวัสดุ  

 ๒.๑. ค่าน้ ามัน ๑,๐๐๐ บาท  

๓.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๗๖๐ บาท  

รวมทั้งสิน้ ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. เครือขา่ยกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน มีความรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้  
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๒. เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน มีความสามารถในการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีได้ฝึกการท างานเป็นทีม 

สามารถ ปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้ 

๓. นักศึกษาได้ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม  

๔. เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน ได้ท ากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษา วิธีด าเนินโครงการ       

    ๑. Plan: การวางแผน-กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประชุมจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย: สังคมแห่งการเอือ้อาทรประจ าปี ๒๕๖๐       

    ๒. Do: การด าเนินงาน-ประชุมรว่มระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต (สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา) เพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ-สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ติดต่อ

ประสานงานกับแตล่ะสถานที่–ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

    ๓. Check: การประเมินผล–ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

    ๔. Act: การปรับปรุง-น าผลการประเมินของแตล่ะกิจกรรมมาด าเนินการปรับปรุง 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

๑. เชงิปริมาณ - ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ๗๒ คน = ๖๒ คน  

๒. เชงิคุณภาพ - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ ๘๕ เป็นผู้มคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (วัดจากผลการ

ด าเนินงานและจากแบบประเมินผล โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๑.  เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือขา่ยทั้ง ๖ สถาบัน   

๒.เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในระดับอุดมศกึษาของสถาบันเครอืข่าย   

๓.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานรว่มกัน มีความรับผดิชอบต่อสังคม และความเป็นผู้น าที่ด ี

๔.เกิดความตระหนักในความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ/กิจกรรมสังคมแหง่การเรียนรูแ้ละเอือ้อาทร ประจาปี 2560 “ครั้งที่ 2” 

“กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง:“บ้านของพ่อ”   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝาุยกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า 

3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 

4. สถานที่จัด:  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ที่อยู่ 158  ม. 2 ต.ภูเขาทองอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

5. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรและนักศึกษา จาก 6 สถาบันเครือขา่ย จ านวน 72 คน 

6. วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา๖สถาบันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.เพื่อให้นักศึกษาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา๖สถาบัน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคม และมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 4.เพื่อส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 

 7.1  เชิงปริมาณ    

1.เชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหรอืบุคลากรจากสถาบันเครือขา่ยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบทั้ง 6 แหง่ 

ผลการด าเนินงาน 72 คน 

2.เชงิคุณภาพ 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดาเนนิโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ 

พึงพอใจมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ≥3.51 

ผลการประเมิน 4.89  
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8.งบประมาณ:  

กิจกรรมโครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ กองทุนเพื่อการศกึษา ภาคปกติ รวมทั้งสิน้ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

1. คา่ใช้สอย 

1.1. ค่าอาหารนักศึกษา + ค่าอาหารเจ้าหนา้ที่ จ านวน 12 คน  

มื้อ ละ 150x3 มื้อ        4,500  บาท 

1.2. คา่อาหารว่างนักศึกษา + ค่าอาหารเจ้าหนา้ที่ จ านวน 12 คน  

มื้อละ 35 x2 มื้อ        840  บาท  

1.3. ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ      1,000  บาท  

2. คา่วัสดุ 

2.1. คา่น้ ามัน         1,000  บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       1,760 บาท 

       

รวมทั้งสิน้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จา่ยจริง 
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สรุปประเมนิผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีการใช้

แบบสอบถาม  จากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 65 ฉบับ โดยแสดงค่าเฉลี่ยแบบประเมินค่า 5 ระดับ 

พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการฯ โดย  มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.40   

โดยเมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจเป็นรายด้านเรยีงตามล าดับได้ ดังนี้ 

 อันดับที่ 1  ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี ้ 4.89 พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 2  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน   4.74 พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 3  ความภาคภูมใิจที่มโีอกาสท าประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่น  4.62 พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 4  การมสี่วนรว่มและในการท างานเป็นทีม  4.52   พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 5  เพื่อให้นักศึกษา สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

 4.34  พึงพอใจมาก 

 อันดับที่ 6  นักศึกษาได้ใชว้งจรระบบคุณภาพ PDCA ในการด าเนินโครงการ 4.14 พึงพอใจมาก 

 อันดับที่ 7  นักศึกษาได้ใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรม 4.11 พึ ง

พอใจมาก 

อันดับที่ 8  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 4.09 พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 9  นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาในสถาบัน

เครือขา่ย  4.08 พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 10 นักศึกษาได้เรยีนรู้บทบาทผูน้ า และผูต้ามที่ดจีากการเข้าร่วมโครงการ 4 . 0 6 พึ ง

พอใจมาก 

 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ (จากผู้ตอบแบบสอบถาม)  

อยากใหม้ีการจัดกิจกรรมอย่างนี้อกี   

อากาศร้อน 

แดดรอ้น 

ดีมาก แดดร้อนไปนิดครับ 

อยากใหก้ิจกรรมเยอะกว่านี้ 
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สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  

หัวข้อ 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1. นักศกึษาได้ใชว้งจรระบบคุณภาพ PDCA ในการด าเนนิโครงการ 4.14 พึงพอใจมาก 

1.2  นักศกึษาไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานร่วมกันระหวา่งนกัศกึษาใน

สถาบันเครือขา่ย 
4.08 

พึงพอใจมาก 

1.3  นักศกึษาได้เรียนรู้บทบาทผู้น า และผูต้ามท่ีดจีากการเข้าร่วมโครงการ 4.06 พึงพอใจมาก 

1.4  นักศกึษาไดใ้ชค้วามคิดเชงิสร้างสรรคใ์นการด าเนนิโครงการและกจิกรรม 4.11 พึงพอใจมาก 

2. ผลที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

2.1.  เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
4.09 8พงึพอใจมาก 

2.2  เพื่อให้นักศกึษา สามารถปฏบัิตติามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
4.34 พึงพอใจมาก 

2.3  ความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสท าประโยชนต์อ่ผู้อ่ืน 4.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.4  การมสี่วนร่วมและในการท างานเป็นทีม 4.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2.5  ความสนุกสนานเพลดิเพลิน    4.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ความพงึพอใจโดยรวมในการเขา้ร่วมโครงการนี ้ 4.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.40  พึงพอใจมาก 

 

1.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมาไม่พร้อมกันเนื่องจากระยะทางไกล   

2.แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1.  ประมาณเวลาที่เหมาะสมส าหรับใหทุ้กสถาบันสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ทัน 

 2.  แจ้งแก่วิทยากรใหเ้ข้าใจถึงการเดินทางของสถาบันเครอืข่าย และขออภัยล่วงหน้าหากมีการ

เลื่อนก าหนดเวลาจากที่แจง้ไว้บ้าง 

 3.  ควรก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา  

3.ข้อเสนอแนะ 

 - 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 2” 

“กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพยีง:“บ้านของพอ่”   

วันพฤหัสบดีท่ี  8  มนีาคม  พ.ศ. 2561 
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ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบ้านของพอ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 2” 

“กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพยีง:“บ้านของพอ่”   
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วันพฤหัสบดีท่ี  8  มนีาคม  พ.ศ. 2561 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบ้านของพอ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

 
 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 2” 

“กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพยีง:“บ้านของพอ่”   

วันพฤหัสบดีท่ี  8  มนีาคม  พ.ศ. 2561 
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ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบ้านของพอ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

 


