รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
งบประมาณประจาปี 2556

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2556

รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
งบประมาณประจาปี 2556

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2556

บทสรุปผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
จากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เข้าสู่ในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อ สร้างมูล ค่าในการยกระดับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็ น
รูปธรรมในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการองค์กรกลุ่มธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้
ของประชากรภายในประเทศอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน การดาเนินการดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยบุคลากร เจ้าหน้ าที่ของรัฐรวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น
การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาชีพ การจัดการโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด โครงสร้างทางการเงิน
และรูปแบบการจัดการองค์การที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้อยู่ในกระแสการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
งานบริ ก ารวิ ช าการ ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย คณะอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและออกแบบแฟชั่ น
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการส่ งเสริมความยั่งยืนและการ
แก้ปัญหา มีแนวคิดในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างอาชี พ
และพั ฒ นารู ป แบบและคุ ณ ภาพอั น เป็ น การสนองความต้ อ งการของสั งคมให้ ได้ รั บ ความรู้ แ ละเพิ่ ม พู น
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของกลุ่มชุมชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะทาให้การดาเนินธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสม
3. เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง
3. การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ดาเนินการโครงการฝึกอบรม วันที่ 21 – 26 เมษายน 2556 ณ ที่ทาการชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วม
ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีผู้ร่วมฝึกอบรม จานวน 122 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมฝึกอบรม
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 93.90 โดยผู้ร่วมฝึกอบรมพึงพอใจในด้านวิทยากรสูงสุด ร้อยละ 96.51 รองลงมาคือ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 94.94 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 92.68
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 89.84 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ
88.89 เมื่อติดตามผลหลั งจากการฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่ว มฝึกอบรมนาผลของการฝึ กอบรมไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 95.2 และไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 4.8 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90.47
โดยพบปัญหา/อุปสรรคของการนาไปใช้ประโยชน์ คือ ด้านการตลาดที่ต้องหาแหล่งที่จาหน่ายและ
ด้านการลงทุนยังขาดงบประมาณสนับสนุน

4. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงาน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารใน
กระบวนการให้บริการ
ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิ ช าชี พ ต่ อ ป ระโยช น์ จ ากการ
บริการ
งานบริการวิช าการแล้ ว เสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
ไม่ต่ากว่า 120 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 86

ผลการดาเนินงาน
122 คน
ร้อยละ 93.90

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85

ร้อยละ 95.2

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 79

ร้อยละ 90.47

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 93

ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถดาเนินการให้สาเร็จ
ลุล่วงลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การดาเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะผู้จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมขอขอบพระคุณ คุณ พิกุล สั จจามรรค ประธานชุมชนนาก่วมใต้ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ในการจัดหา
สถานที่ฝึกอบรมและการฝึกอบรมในครั้ งนี้คงจะไม่สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ
ประสานงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ และผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นจึงใคร่ขอถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

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

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

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
จากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เข้าสู่ในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อ สร้างมูล ค่าในการยกระดับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็ น
รูปธรรมในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการองค์กรกลุ่มธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้
ของประชากรภายในประเทศอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน การดาเนินการดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น
การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาชีพ การจัดการโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด โครงสร้างทางการเงิน
และรูปแบบการจัดการองค์การที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้อยู่ในกระแสการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
งานบริ ก ารวิ ช าการ ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย คณะอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและออกแบบแฟชั่ น
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการส่ งเสริมความยั่งยืนและการ
แก้ปัญหา มีแนวคิดในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ
และพั ฒ นารู ป แบบและคุ ณ ภาพอั น เป็ น การสนองความต้ อ งการของสั งคมให้ ได้ รั บ ความรู้ แ ละเพิ่ ม พู น
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุ ณภาพตรงตามเป้าหมายของกลุ่มชุมชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะทาให้การดาเนินธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสม
2.3 เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 120 คน
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
วันที่ 21 – 26 เมษายน 2556 ณ ที่ทาการชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วมใต้ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ชุมชนได้พัฒนาความรู้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
5.2 ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น
5.3 สนองนโยบายรัฐบาลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ขจัดปัญหาความยากจน
5.4 ลดปัญหาคนว่างงาน
5.5 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของประชาชน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทารายละเอียดโครงการฯ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร

ขออนุมัติโครงการ

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรดาเนินงาน

ดาเนินโครงการ

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

รายงานผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดาเนินการวันที่ 21 – 26 เมษายน 2556
ณ ที่ทาการชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วมใต้ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 122 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แสดงค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จานวน 300,000 บาท
ค่าตอบแทน จานวน
43,200
บาท
ค่าใช้สอย
จานวน
93,240
บาท
ค่าวัสดุ
จานวน
83,175
บาท
รวม
219,615
บาท
3. ผลการประเมิน
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 122 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
82
รวม
82

ร้อยละ
100
100

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
หญิง
82
รวม
82

ร้อยละ
100
100

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.1 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.7 อายุ 36-45 ปี
คิดเป็นร้อยละ 7.3 อายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.9 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 25 ปี
5
26-35 ปี
3
36-45 ปี
6
46-55 ปี
23
56 ปีขึ้นไป
45
รวม
82

ร้อยละ
6.1
3.7
7.3
28
54.9
100

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิ น ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านวิทยากร
มากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.83) รองลงมาคือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.75)
ด้านประโยชน์ จ ากการรั บ บริการ (X̅ = 4.63) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (X̅ = 4.49) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.44) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ร้อยละ
S.D.
การแปลความ
X̅
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
94.94
4.75
0.38
มากที่สุด
ด้านวิทยากร
96.51
4.83
0.40
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
88.89
4.44
0.61
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
89.84
4.49
0.61
มากที่สุด
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
92.68
4.63
0.61
มากที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
93.90
4.70
0.62
มากที่สุด
3.2 การติดตามผลโครงการ
จากการติดตามผลโครงการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่ว ม
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 122 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 1.6
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.4
2. การนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95.2 ไม่ได้
นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 4.8

3. ระยะเวลาที่นาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่า ยทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ /
อบรมทันที คิดเป็นร้อยละ 63.5 หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.2 หลังการรับบริการ/
อบรม 2-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.3 หลังการรับบริการอบรม 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.6
4. แนวทางการนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์โดยนาความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 69.8 นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร คิดเป็นร้อยละ 52.4 สอน/บอกความรู้แก่คน
อื่น คิดเป็ น ร้อยละ 61.9 น าความรู้ไปดัดแปลงทาแบบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 34.9 นาไปท าเป็นรายได้ห ลั ก
คิดเป็นร้อยละ 14.3 นาไปทาเป็นรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 25.4 สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ คิดเป็น
ร้อยละ 23.8
5. ระดับ ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับ บริการข้อมูล /คาปรึกษา/ฝึ กอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์
ที่ได้รับ จากการฝึกอบรม คิดเป็ นร้อยละ 90.47 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบติดตามมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากที่สุด จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.90
6. ปัญหา/อุปสรรคของการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบติดตามประเมิ นผลโครงการ พบว่า
มีปัญหาในด้านการตลาดที่ต้องหาแหล่งที่จาหน่ายและด้านการลงทุนยังขาดงบประมาณสนับสนุน
7. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า
สามารถนาไปสร้างอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 57.1 พัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.7 ไม่สามารถสร้าง
อาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ คิดเป็นร้อยละ 3.2

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

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

