รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

บทสรุปผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้เป็น
พลัง” คือการทาให้ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับปรุงตนเอง ฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร สร้างทัศนคติและค่านิยมใน
เชิงบวกได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชี พกลับไปอยู่ร่วม กับสังคม
สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน อันเป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นการ
ให้มีโอกาสทางสังคม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีประสบการณ์ได้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้กระทาผิดของ
สถานพินิจบ้านเมตตา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ทางคณะฯ ตระหนักในการให้ความรู้เพื่อสร้างอนาคตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระทาผิดเป็นพลังหนึ่งที่สาคัญในการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งการกระทา
ผิดอาจเกิดขึ้นจากการคิดและการกระทาที่ผิดพลาด โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและหลายปัจจัย จะด้วย
การรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ป ระกอบกั บ การเกิ ด วิก ฤติแ ละเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ทางด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การให้โอกาสในการดาเนินชีวิตในสังคมภายหลังการออกสู่โลกภายนอกโดยการ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้วิชาชีพ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสั งคมอันเป็นโอกาสที่จะกลั บไปสู่สั งคมและการ
ประกอบอาชีพเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นการลดปัญหาการหันกลับมากระทาความผิดอีกทั้งยัง
เป็นการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน
จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ“คืนคนดีสู่สังคม ”เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มผู้กระทาผิดกลับมาเป็นพลังของสังคมในการนาไปสู่การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้บุคคล
เหล่านี้มีรายได้และมีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ความรู้ ทางด้านวิช าชีพแก่ผู้ ต้องขังและนาความรู้ไปถ่ายทอดในการพัฒ นาทักษะและ
แนวความคิดในการประกอบอาชีพ
2. เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักโทษที่จะได้รับการอภัยโทษ เพื่อการนาไปประกอบอาชีพภายหลังการ
พ้นโทษอันเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม
3. เพื่อให้ความสุขทางด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมการกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
3. การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ดาเนินการฝึกอบรม วันที่ 6 – 8, 12 พฤษภาคม 2557 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ มีผู้ร่วม
ฝึกอบรม จานวน 95 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 94.55 โดยผู้
ร่วมฝึกอบรมพึงพอใจในด้านวิทยากรสูงสุด ร้อยละ 97.73 รองลงมาคือ ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
คิดเป็นร้อยละ 94.55 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 93.92 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.50 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 87.8 เมื่อติดตามผลหลังจากการ
ฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่วมฝึกอบรมนาผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.5 มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.37
4. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงาน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิ ช าชี พ ต่ อ ประโยชน์ จ ากการ
บริการ
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
ไม่ต่ากว่า 95 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 87

ผลการดาเนินงาน
95 คน
ร้อยละ 94.55

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 86

ร้อยละ 92.5

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 85.37

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 94

ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม สามารถดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงลงได้ ด้ว ยการ
สนับสนุนงบประมาณประจาปี 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่ น การด าเนิ น การฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ คณะผู้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ฝึกอบรม
และการฝึกอบรมในครั้งนี้คงจะไม่สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจาก
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงใคร่ขอถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ภาคผนวก
สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
สาเนาหนังสือขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปแบบติดตามผลโครงการ
สาเนาหนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม

(1)
(3)
(4)
1
3
4

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้เป็น
พลัง” คือการทาให้ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับปรุงตนเอง ฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร สร้างทัศนคติและค่านิยมใน
เชิงบวกได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนาความรู้แ ละทักษะไปใช้ประกอบอาชีพกลับไปอยู่ร่วม กับสังคม
สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน อันเป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นการ
ให้มีโอกาสทางสังคม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีประสบการณ์ได้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้กระทาผิดของ
สถานพินิจบ้านเมตตา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ทางคณะฯ ตระหนักในการให้ความรู้เพื่อสร้างอนาคตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระทาผิดเป็นพลังหนึ่งที่สาคัญในการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งการกระทา
ผิดอาจเกิดขึ้นจากการคิดและการกระทาที่ผิดพลาด โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและหลายปัจจัย จะด้วย
การรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ป ระกอบกั บ การเกิ ด วิก ฤติแ ละเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ทางด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การให้โอกาสในการดาเนินชีวิตในสั งคมภายหลังการออกสู่โลกภายนอกโดยการ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้วิชาชีพ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสั งคมอันเป็นโอกาสที่จะกลั บไปสู่สั งคมและการ
ประกอบอาชีพเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นการลดปัญหาการหันกลับมากระทาความผิดอีกทั้งยัง
เป็นการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน
จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ“คืนคนดีสู่สังคม ”เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มผู้กระทาผิดกลับมาเป็นพลังของสังคมในการนาไปสู่การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้บุคคล
เหล่านี้มีรายได้และมีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ความรู้ ทางด้านวิช าชีพแก่ผู้ ต้องขังและนาความรู้ไปถ่ายทอดในการพัฒ นาทักษะและ
แนวความคิดในการประกอบอาชีพ
2.2 เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักโทษที่จะได้รับการอภัยโทษ เพื่อการนาไปประกอบอาชีพภายหลังการ
พ้นโทษอันเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม
2.3 เพื่อให้ความสุขทางด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมการกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 95 คน
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
วันที่ 6 – 8, 12 พฤษภาคม 2557
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ต้องโทษที่ได้รับอภัยโทษ จานวน 95 คน ได้ฝึกอาชีพที่จะนาไปสร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเอง และมี
ความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพหลัก สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทารายละเอียดโครงการฯ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร

ขออนุมัติโครงการ

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรดาเนินงาน

ดาเนินโครงการ

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

รายงานผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินงาน
โครงการพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ คื น คนดี สู่ สั ง คม ด าเนิ น การ วั น ที่ 6 – 8, 12 พฤษภาคม 2557 ณ
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 95 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แสดงค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน จานวน
40,000
บาท
ค่าใช้สอย
จานวน
1,600
บาท
ค่าวัสดุ
จานวน
61,936
บาท
รวม
103,536
บาท
3. ผลการประเมิน
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 95 คน มี
ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
88
รวม
88

ร้อยละ
100
100

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
หญิง
88
รวม
88

ร้อยละ
100
100

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 อายุ 26-35 ปี จานวน 45 คน

คิดเป็นร้อยละ 51.1 อายุ 36-45 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 46-55 ปี จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 อายุ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 25 ปี
13
26-35 ปี
45
36-45 ปี
22
46-55 ปี
8
รวม
88

ร้อยละ
14.8
51.1
25
9.1
100

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิ น ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านวิทยากร
มากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.89) รองลงมาคือด้านประโยชน์จากการรับบริการ (X̅ = 4.73)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.70) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.43) ด้าน
สิ่ง
อานวยความสะดวก (X̅ = 4.39) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ร้อยละ
S.D.
การแปลความ
X̅
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
93.92
4.70
0.47
มากที่สุด
ด้านวิทยากร
97.73
4.89
0.30
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
88.50
4.43
0.62
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
87.8
4.39
0.70
มากที่สุด
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
94.55
4.73
0.56
มากที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
94.55
4.73
0.47
มากที่สุด
3.2 การติดตามผลโครงการ
จากการติดตามผลโครงการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่ว ม
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
95 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100

2. การนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
3. ระยะเวลาที่นาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการอบรม
ทันที จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
หลังการรับบริการอบรม 4-6 เดือน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9
4. แนวทางการนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์โดยนาความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
58.2 สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 นาความรู้ไปดัดแปลงทาแบบใหม่
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 นาไปทาเป็นรายได้หลัก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 นาไปทาเป็น
รายได้เสริม จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5
5. ระดับ ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่ อประโยชน์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.37 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบติดตามมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากที่สุด จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5
6. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า
สามารถนาไปสร้างอาชีพใหม่ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 พัฒนาอาชีพเดิม จานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.8 และไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5

ภาคผนวก
1. สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
2. สาเนาหนังสือขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
5. สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
6. สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
7. แบบประเมินความพึงพอใจ
8. แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
9. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
10. สรุปแบบติดตามผลโครงการ
11. สาเนาหนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
12. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
13. ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

