
 

 

 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ

และหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  ดานงบประมาณ 

ทุนการศกึษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง อยางตอเนื่อง   

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา               

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ   

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ 

ครูฝกในสถานประกอบการ   

3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ     

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน   

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 

ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปน 

รูปธรรม  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศกึษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล  

1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ 

ตางประเทศ    

2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา    

3. จํานวนสาขางานทั้งหมด  ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    

4. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ    

ทั้ง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน    

5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศกึษา    

6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ 

เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑการประเมิน 

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเกียรติศักดิ์     อยูด ี

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

1. ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

2. นายเอกชัย  ใจเมคา 

3. นางสาวเตือนใจ อารโีรจนนุกุล 

4. นางสาวรุงนภา ชาญเชี่ยว 

5. นายกานต  อะตามา 

6. นายเกียรติศักดิ์  คณธสิงห 

7. นายชานนท  เทพคํา 

8. นางสาวปภาวริทร นักธรรมมา 

9. นายเชิดชูกียรติ ์ ผาคํา 

10. นางสาวศิริขวัญ  จันทรพลอย 

      สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศกึษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ   

มี  

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพครูและ ครฝูกในสถานประกอบการ   

ม ี

3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ

ในสถานประกอบการ     ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย

กวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

ม ี

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 

งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม

วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปน รูปธรรม 

ม ี



 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

ม ี

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 4.2  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา               

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ  จํานวน 15 โครงการ/งาน 

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ 

ครูฝกในสถานประกอบการ  จํานวนไมนอยกวา 143 แหง 

3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ     

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน  โดยมีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 100 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน

การสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 

ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปน 

รูปธรรม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณและแหลงเงินทุนจากภายนอกจํานวนทั้งสิ้น 3,466,779.62 บาท 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศกึษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จํานวน 15 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิก์ารระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู จํานวนคือ รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดดําเนินการจัดทําโครงการและงานตางๆมีดังตอไปนี ้

 โครงการ/งาน ผูเขารวมโครงการ/

งาน 

รอยละ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 62.5 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกสาขาวิชา 100 

3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 

4.โครงการ Five  Stars  Language ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการเตรียมความพรอม HSK 2 สาขาวิชา 25 

6.โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร วม กับสถาน

ประกอบการ 
ทุกสาขาวิชา 100 

7.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี ทุกสาขาวิชา 100 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 

9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ

กงาน 
ทุกสาขาวิชา 100 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ทุกสาขาวิชา 100 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 

12.งานจัดหาครุภัณฑ ทุกสาขาวิชา 100 

13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป ทุกสาขาวิชา 100 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ทุกสาขาวิชา 100 

15.งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 

    รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คือ รอยละ 100 ของ

สาขาวิชาหรือสาขางาน 

 

 เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยในแตละโครงการ

ไดรับความรวมมือกับหนวยงานตางๆดังนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา ไดรับความรวมมือจากสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 19 เชียงใหม 



 

 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการท้ังหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนจํานวน 18 แหงดังนี ้

2.1. บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด สาขาเชียงใหม 

2.2. บริษัท STEPSOLE จํากัด 

2.3. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาแมโจ 

2.4. สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

2.5. อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

2.6. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 

2.7. บริษัท โตโยตาลานนา จํากัด 

2.8. บริษัท เชฟโรเลตเจริญมอเตอร เชียงใหมจํากัด 

2.9. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ 

2.10. โรงไฟฟาเขื่อนแมงัดสมบูรณชล 

2.11. ศูนยฝกอบรมอีมิแนนทเชียงใหม 

2.12. ศูนยบริการวิชาการที่ 7 กระทรวงพลังงาน จังหวัดเชียงใหม 

2.13. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.เชียงใหม และสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย 

2.14. กรมประชาสัมพันธ จ.เชียงใหม (สวท NBT ชม) 

2.15. พิพิธภัณฑโทรศัพทภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

2.16. เวียงกุมกาม 3029 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

2.17. สวนพฤกษศาสาตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

2.18. หมูบานแมกําปอง ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

3. โครงการครูชุมชน ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

จํานวน 9 แหงดังนี ้

3.1. คุณอนุรัตน ใจวังเย็น ตําแหนง เจาของธุรกิจแฟรนไชส รานเชรดโด ไกทอดซอสเกาหล ี

3.2. สิบเอกณัฐพากย คํากาศ ตําแหนงเจาของธุรกิจจระเขหันอินเตอร 

3.2. คุณสุดารัตน กะปุระ ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัทบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาหางดง 1 

3.3. นายรุงฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล ตําแหนง วิศวกรคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ

3.4. นายชินวัตร ปุนลิด รานเครื่องกล เชียงใหม 

3.5. คุณ ธีรพงษ มีเกิดมูล ตําแหนง หัวหนางานขับข่ีปลอดภัย สถาบันฝกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต

ยามาฮา 

3.6. ดร.ภคมน ปนตานา ตําแหนง : อาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ 

3.7. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 

 

3.8. คุณเดนพงษ วงศพิพันธ ผูจัดการ บริษัท ซีเอ็มฟลายอ้ิง จํากัด 

3.9. คุณณชิาภา ทะพิงคแก ตําแหนง เจาของบริษัท Image Consultant 



 

 

4. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดทําแผนงานและการซอมบํารุง

สภาพแวดลอมสถานศึกษาจํานวน 8 แผนงาน 

5. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ไดรับงบประมาณการปรับปรุงสถานท่ีและการสั่งหนังสือจากหนวยงาน

ตางๆ ภายนอกจํานวน 5,247 บาท 

6. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนวยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม 6 หัวขอ

เชน 

6.1 การใชเทคโนโลยีอยางไร เพ่ือไมใหตกเปนเหยื่อเทคโนโลย ี

6.2 การใชสื่อเว็บไซดชวยสอน 

6.3 Active Learning 

6.4 การใชสื่อเว็บไซดในการชวยสอน 

6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวย MIT 

Application 

6.6 การจัดทําเอกสารประกอบการสอน 

7. งานจัดหาครุภัณฑ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ 11 สวนงาน จํานวน 236 รายการ เปนเงิน

งบประมาณ 267,484.00 บาท 

8. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดสรรงบประมาณประจําปจํานวน 

2,167,565.15 บาท 

9. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอกจํานวน 1 

หลักสูตร ผูเขารวมการอบรมจํานวน 20 คน และมีผูสอบผานหลังการอบรมจํานวน 20 คน ผูสอบผานคิดเปนรอยละ 

100 ของจํานวนผูสอบทั้งหมด 

10. งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน มีแหลงทุนการศึกษาจากภายจากภายนอก

จํานวน 27 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 238,800 บาทตอป 

ตารางผลการประเมินและขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 โครงการ/งาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา 4.66 ดีมาก 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.58 ดีมาก 

3.โครงการครูชุมชน 4.73 ดีมาก 

4.โครงการ Five  Stars  Language 4.61 ดีมาก 

5.โครงการเตรียมความพรอม HSK 4.73 ดีมาก 

6.โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร วม กับสถาน

ประกอบการ 
4.68 

ดีมาก 

7.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี 5.00 ดีมาก 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) 5.00 ดีมาก 

9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ

กงาน 
4.68 

ดีมาก 



 

 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ 4.02 ดีมาก 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    4.57 ดีมาก 

12.งานจัดหาครุภัณฑ 4.66 ดีมาก 

13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 4.57 ดีมาก 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E 4.88 ดีมาก 

15.งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน 4.65 ดีมาก 

รวม 4.67 ดีมาก 

        ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพตอการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีผลการ

ประเมิน 4.67 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

 

 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนมีดังตอไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 19 เชียงใหม และไดรับเงนิสนับสนุนศูนยทดสอบจํานวน 10,000 บาท เนื่องจากมีผูผานการทดสอบประจําป 

2562 จํานวน 134 คน 

2. โครงการทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที่ ไดรับการเอ้ือเฟอสถานท่ีจากสถานประกอบการและหนวยงาน

จากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 25 แหง 

3. โครงการครูชุมชน ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหนวยงานจากภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน จํานวน 14 แหง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ไดรับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา EFL Learning 

Centre Chiang Mai 

5. โครงการเตรียมความพรอม HSK ไดทําความรวมมือรัฐบาลจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ ไดทําความรวมมอืกับสถานประกอบการ

จํานวน 80 แหง 

7. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดทําความรวมมือกับสถานประกอบการจํานวน 38 

แหง 

8.  โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) ไดรับความรวมมือดานวิทยากรจากสถาน

ประกอบการและหนวยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 14 แหง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ไดรับการสนับสนุนหนังสือจากหนวยงานตางๆ เชนสํานักพิมพิมพ ศอส., 

สํานักพิมพเมืองไทย, สํานักพิมพวังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน

ประกอบการจํานวน 5 แหง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 



 

 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ไดรับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน

ประกอบการจํานวน 1 แหง 

15. งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน ไดรับการสนับสนุนเงนิทุนจากสถาน

ประกอบการ หนวยงาน จากภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แหง 

จุดเดน 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดทําความรวมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการและ

หนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ภาครัฐและเอกชน จํานวนไมนอยกวา 184 แหง 

จุดควรพัฒนา 

- แสวงหาความรวมมือการสนับสนุนกับสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ เพ่ิมเติม เพื่อการพัฒนา

ผูเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

- จัดหางบประมาณเพ่ือสงเสริมการแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ 


