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1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยยึดกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีมุง
สูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

การพัฒนาผูนําในภาคราชการ เพ่ือใหเปนกลไกหลักสําคัญท่ีจะนําการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความทันสมัยกาวสูสากล 
มีขีดความสามารถในการกาวสูการแขงขันในระดับเวทีโลก โดยการปรับโครงสรางภาคราชการแนวทางการ
ทํางาน และวัฒนธรรมของการทํางานแบบเกา ซ่ึงมีขอจํากัดปรับเปลี่ยนไดยากไปสูการทํางานของขาราชการ 
ยุคใหม ท่ีตองมีความยืดหยุนคลองตัวกวา มีการพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความลึกซ้ึงในหลากหลายมิติ มีการทํางาน 
ในลักษณะเชิงรุก โดยการพัฒนาผูนําภาคราชการใหมีความพรอมสําหรับการกาวข้ึนสูผูบริหารระดับสูง มีภาวะ
ผูนํา เขาใจบทบาทตนเอง สามารถสรางกระบวนทัศน และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมสรางการเปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมใหมใหแกองคกรและบุคลากรในองคกรได ตลอดจน
กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการผลักดันระบบบริหารราชการ
ราชการใหยั่งยืน และมีเสถียรภาพตอไป และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
หมวด 4 ท่ีตองพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยมาตรา 72 
ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ  

สถาบันเกษตราธิการไดดําเนินการจัดฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ ระดับกลาง” อยางตอเนื่องโดยมุงเนนการพัฒนาใหมีภาวะผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในดานการบริหารอยางถูกตอง เหมาะสม สําหรับการกาวสูผูบริหารในระดับนโยบาย สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร สรางหรือนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในหนวยงาน ยกระดับองคการใหมีขีดสมรรถนะ
ดานการจัดการสูง เ พ่ือใหการบริหารราชการมีความยืดหยุนมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
มีความสามารถ ในการนําประเทศใหกาวสูการแขงขันระดับสากล ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยการดําเนินการ
ฝกอบรมดังกลาว สถาบันเกษตราธิการ พิจารณาแลวเห็นควรจางหนวยงานจัดฝกอบรมท่ีมีศักยภาพมีบุคลากร
ผูทรงวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณและความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมเปน
หนวยงานในการฝกอบรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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2. วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  
เพ่ือใหนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง 

2.1 ไดรับความรู ความเขาใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศนท่ีจะสามารถเปนผูนําบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และบริหารงานไดอยางมืออาชีพ 

2.2 เพ่ิมพูนทักษะในการสรางแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองคการได 
2.3 เขาใจกระบวนการสรางเครือขาย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพ่ือเพ่ิมพลังการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.4 มีพฤติกรรมท่ีสะทอนคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
2.5 สามารถถายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสูระดับปฏิบัติในหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือ  
3.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือขาราชการผูมี 

ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มาแลวไมนอยกวา 3 ป (นับถึงวันเปดการฝกอบรม) 
3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือเทียบเทา 

ท้ังนี้นับถึงวันเปดการฝกอบรม 
ท้ังนี้ ผูมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนดตองไมเคยผานหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ ระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมากอน และสามารถเขารับการฝกอบรมได
ตลอดท้ังหลักสูตร 

4. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม   
รุนท่ี 83 จํานวน 120 คน 
รุนท่ี 84 จํานวน 120 คน 
รวม 2 รุน เปนจํานวนท้ังสิ้น 240 คน 

5. ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม   
รุนท่ี 83 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 (จํานวน 27 วัน) 
รุนท่ี 84 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 (จํานวน 27 วัน) 

6. ท่ีปรึกษาโครงการ  
ท่ีปรึกษาโครงการประกอบดวย ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันเกษตราธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ 
6.1 นายระพีภัทร  จันทรศรีวงศ  ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6.2 นางสาวนฤมล  สงวนวงศ  ผูอํานวยการสถาบันเกษตราธิการ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สถาบันเกษตราธิการ ดังนี้  

7.1 นางวลีพร  นนทิการ  หัวหนากลุมวิชาการและหลักสูตร 
7.2 พ.อ.อ.คํานึง  ใจเพียร  หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7.3 นายยุทธภูมิ  ประสมทรัพย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
7.4 นางสาวปรียาภรณ จันทรโชต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7.5 นางสาวพชรพร  กังเจริญ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

8. ผูรวมดําเนินโครงการ สถาบันเกษตราธิการรวมกับหนวยงานจัดฝกอบรมท่ีไดรับการคัดเลือก 
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9. วิธีการฝกอบรม 
ประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การบรรยาย การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การแบงกลุม การฝกปฏิบัติ 

กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือ
สวนภูมิภาค และการปจฉิมนิเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 ชวงปฐมนิเทศ (ระยะเวลา 3 วัน) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ไดรับทราบและมีความเขาใจในวัตถุประสงคและ

เนื้อหาหลักสูตรรวมท้ังแนวทางการฝกอบรมตลอดจนใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสทําความรูจักและสราง
ความคุนเคยซ่ึงกันและกัน โดยมีวิธีการดังนี้ 

(1) การบรรยายแนะนําวัตถุประสงคและรายละเอียดโครงการรวมท้ังขอกําหนดในการปฏิบัติ  
ระหวางการฝกอบรม 

(2) กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือสรางความคุนเคยและพัฒนาการทํางานเปนทีม  
9.2 ชวงระหวางการฝกอบรม (ระยะเวลา 20 วัน) 

ใชวิธีการบรรยาย การอภิปราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
ท้ังในลักษณะกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยวโดยประกอบดวยเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะและความสามารถ
ทางการบริหาร ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และเนื้อหาวิชาท่ีนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณควรรู 

9.3 ชวงกิจกรรมการศึกษาดูงานในสวนภูมิภาค (ระยะเวลา 3 วัน)  
การศึกษาดูงานในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและประสบการณ

แก ผูเขารับการฝกอบรม จากองคกรท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับในดานตาง ๆ เชน การบริหาร
จัดการองคกร การบริการ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชดําริฯลฯ ซ่ึงจะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ
และการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึนตอไป  

9.4 ชวงปจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) 
ใชวิธีการนําเสนอผลงานโดยใหผูเขารับการฝกอบรมนําเสนอแผนกลยุทธท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม การสรุปและทบทวนเนื้อหาหลักสูตร และการสะทอนความคิดเห็นและ
ความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอโครงการในดานตาง ๆ เชน สิ่งท่ีไดเรียนรูและจะนําไปปฏิบัติได การบริหาร
จัดการโครงการ รวมท้ังการทดสอบความรูหลังการฝกอบรม ตอบแบบประเมินผลโครงการ และพิธีปดการ
ฝกอบรม 

10. สถานท่ีฝกอบรม 
10.1 ชวงปฐมนิเทศ   โรงแรมในสวนภูมิภาค 
10.2 ชวงการบรรยาย  โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
10.3 ชวงศึกษาดูงาน  สถานท่ีศึกษาดูงาน ณ สวนภูมิภาค 

11. คาใชจายในการฝกอบรม 
คาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรม คนละ 40,000 บาท ผูเขารับการฝกอบรม จํานวนรุนละ 120 คน 

เปนเงิน 4,800,000 บาท รวม 2 รุน เปนเงินท้ังสิ้น 9,600,000 บาท (เกาลานหกแสนบาทถวน) 
หมายเหตุ ***หากในหลักสูตรกําหนดเสนทางในการศึกษาดูงานท่ีตองเดินทางโดยสารเครื่องบิน  

ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกคาเครื่องบินจากงบประมาณตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 
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12. การรับรองผลการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม 
12.1 จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ ระดับกลาง และมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล 
12.2 จะตองมีเวลาในการเขาฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ เปนเวลาไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด 
12.3 จะตองสงผลการจัดทํารายงานตามกําหนดเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

13. การประเมินผลการฝกอบรม 
ประกอบดวยการประเมินผลการเรียนรูในทุกชวงการฝกอบรม และสรุปผลเพ่ือใหทราบวา ผูเขารับการ

ฝกอบรมเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม เปนระยะ ๆ ตามชวงเวลาการเรียนรูและ
สรุปประเมินผลโครงการในภาพรวมเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

14. ผลผลิต 
มีผูผานการฝกอบรมรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 

15. ผลลัพธ 
15.1 มีความสามารถในการพัฒนาหนวยงานใหมีแผนงาน และวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือมุงสู

ผลสัมฤทธิ์ขององคการ 
15.2 สามารถบูรณาการการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
15.3 สามารถสรางเครือขาย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอยางกวางขวาง  
15.4 ไดแลกเปลี่ยน ความรูและประสบการณ ระหวางผูเขารับการฝกอบรม เปนแนวทางการนําไป

ปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
15.5 ผูเขารับการอบรมมีความพรอมในการกาวสูการเปนผูบริหารระดับสูงข้ึนท้ังในดานความคิด 

การกระทํา ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
15.6 สามารถถายทอดนโยบายของรัฐไปสูหนวยปฏิบัติตามลําดับสามารถ สรางความเขาใจท่ี

ถูกตองในทิศทางการดําเนินงานรวมกันได 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 83 - 84 

รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรม 

1. การปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอม        3   วัน 
ชี้แจงหลักสูตร/ ละลายพฤติกรรม/ สรางความคุนเคย/ การทํางานเปนทีม/ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

(Adventure Rally) 

2. บทนํา (Introduction) 
2.1 ภาวะผูนําในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 3   ชั่วโมง  
2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 3   ชั่วโมง 
2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย  3   ชั่วโมง 

3. การพัฒนาตนเอง (Leading/ Change Self) 
3.1 การเสริมสรางบุคลิกภาพสําหรับนักบริหาร (Personality) 7   ชั่วโมง 
3.2 การวิเคราะหตนเอง (Can Do, Will Do, How Fit) 3   ชั่วโมง 
3.3 การสรางวิสัยทัศนสวนตัว (Self Visioning)   3   ชั่วโมง 
3.4 จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร (Psychology)  3   ชั่วโมง 
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3.5 การแกปญหาและการตัดสินใจ 3   ชั่วโมง 
      (Problem Solving & Decision Making) 
3.6 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร         3   ชั่วโมง 
3.7 การพูดในท่ีชุมชน          3   ชั่วโมง 

4. การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)    
4.1 ศิลปะการเปนผูนําและการสอนงาน 3   ชั่วโมง 

                  (Situation Leadership & Coaching) 
4.2 การแกไขความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3   ชั่วโมง 

5. การพัฒนาองคกร (Leading/ Change Organization) 
5.1 การวางแผนกลยุทธและการสรางความสอดคลอง 6   ชั่วโมง 

ระหวางวิสัยทัศนสวนตัวและองคกร 
5.2 การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 6   ชั่วโมง 
5.3 การฝกปฏิบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ  32   ชัว่โมง 
5.4 การประเมินผลแผนกลยุทธองคกร 3   ชั่วโมง 

6. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Leading/ Change Process) 
6.1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ  3   ชั่วโมง 
6.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3   ชั่วโมง 

7. การพัฒนาความรูเฉพาะทาง (Functional Competency)  
7.1 ศาสตรพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3   ชั่วโมง 
7.2 การพัฒนาการเกษตรไทยสูสากล 4   ชั่วโมง 
7.3 บทบาทของผูบริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ     3   ชั่วโมง 

ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
7.4 บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร      3   ชั่วโมง 
7.5 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล       3   ชั่วโมง 

และการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
7.6 การบริหารการเงินและงบประมาณ        6   ชั่วโมง 
7.7 ระเบียบงานพัสดุท่ีผูบริหารควรรู         3   ชั่วโมง 
7.8 คุณธรรม/ จริยธรรม สําหรับนักบริหาร       3   ชั่วโมง 

8. การศึกษาดูงานในกรุงเทพ/ปริมณฑล และสวนภูมิภาค       3   วัน 
9. ปจฉิมนิเทศและนําเสนอผลงาน           1   วัน  

รวม     27   วัน 
 

ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 83 - 84 แบงชวง

การดําเนินการอบรมออกเปน 4 ชวง ประกอบดวย 
1. ชวงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอม (ระยะเวลา 3 วัน) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสรางความเขาใจในวัตถุประสงคและเนื้อหาหลักสูตร 
รวมท้ังแนวทางการฝกอบรม ตลอดจนใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสทําความรูจักและสรางความคุนเคย 
ซ่ึงกันและกัน โดยมีวิธีการดังนี้ 
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1.1 การบรรยายแนะนําวัตถุประสงคและรายละเอียดโครงการรวมท้ังขอกําหนดในการ
ปฏิบัติระหวางการฝกอบรม 

1.2 กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือสรางความคุนเคยและพัฒนาการทํางานเปนทีม  
1.3 การบริหารรางกายตอนเชา/ หรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย  
1.4 การจัดกิจกรรมสาระสังสรรค เพ่ือสรางความสัมพันธของผูเขารับการฝกอบรมกอน 

การเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง 
2. ชวงบรรยาย/ เนื้อหา/ ฝกปฏิบัติแผนกลยุทธ (ระยะเวลา 20 วัน) 

ใชวิธีการบรรยาย การอภิปราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ท้ังใน
ลักษณะกิจกรรมกลุม และกิจกรรมเดี่ยว โดยประกอบดวยเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะและความสามารถทางการ
บริหารท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และเนื้อหาวิชาท่ีนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณควรรู 

3. ชวงกิจกรรมการศึกษาดูงานในสวนภูมิภาค (ระยะเวลา 3 วัน)  
การศึกษาดูงานในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและประสบการณแก

ผูเขารับการฝกอบรม จากองคกรท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการ
องคกร การบริการ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการพระราชดําริ ฯลฯ ซ่ึงจะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาการบริหาร การจัดการและการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึนตอไป  

4. ชวงปจฉมินิเทศและนําเสนอผลงาน (ระยะเวลา 1 วัน) 
ใชวิธีการนําเสนอผลงาน โดยใหผูเขารับการฝกอบรมนําเสนอแผนกลยุทธท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม การสรุปและทบทวนเนื้อหาหลักสูตร และการสะทอนความคิดเห็นและ
ความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอโครงการในดานตางๆ เชน สิ่งท่ีไดเรียนรูและจะนําไปปฏิบัติได การบริหาร
จัดการโครงการ รวมท้ังการวัดความรูหลังการฝกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการอบรม 
ตลอดจนการนําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย   

 
***************************** 
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