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บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้
และผลงานบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ            
และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการ
ส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2559 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยโครงการการปรับแต่งและขัด
ผิวแม่พิมพ์ มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ินจ านวน 31 คน ระดับความพึงพอใจ 92 %  โดยได้รับงบประมาณรายได้ 
งบประมาณจ านวน 63,200 บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ปัจจุบันงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังด้านการจัดฝึกอบรม 
การบริการวิชาการและข่าวสาร การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการด าเนินงาน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยงานบริการ
วิชาการแก่ สั งคมมี วั ตถุประสง ค์ เพื่ อประสานงานและด า เนิน ง านบริการวิ ชาการแก่ สังคมของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ         
ท่ีผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแก่สังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝ่าย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลัก
ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบช้ินงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาท่ี
จะเกิดกับช้ินงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจ านวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ท้ังนี้ใน
ระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความ
มันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของช้ินงานท่ีได้มีความเงาสวยงามอีกท้ังยังท าให้ระบบการปลดช้ินงานออกจากแม่พิมพ์
ท าได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถท าได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถาน
ประกอบการ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะออกไปในระบบ

อุตสาหกรรม 
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้าน

งานฉีดพลาสติก 
3. เพื่อให้การบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดด้านการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1  ร่างและรายละเอียดโครงการฯ 
2.2  น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้น 
2.3  ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
2.4  ขออนุมัติโครงการ 
2.5  ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ด าเนินงาน 
2.6  ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา 
2.7  ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.8  รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3. ผลการด าเนินการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน

งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการ “การ
ปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์” ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 31 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์
ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 2 วัน ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 



4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 25 31 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
กระบวนการให้บริการ 

87 92 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

86 100 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

82 93 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ    63,200         บาท    
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง   62,272.10 บาท 

-ค่าตอบแทน          24,000        บาท 
-ค่าใช้สอย     14,700        บาท 
-ค่าวัสดุ      23,572.10   บาท 

 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 - 
การด าเนินโครงการ “การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์” 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผศ.ปฏิภาณ  ถิ่นพระบาท                            ประธานกรรมการ 

นายพนา  ดุสิตากร    กรรมการ 

นายประสิทธิ์  แพงเพชร   กรรมการ 

นายแจ็ค  ชุมอินทร์    กรรมการ 

นายสุนทร  ค าพินิจ    กรรมการ 

นางอัจฉรา  เหลือพงษ์    กรรมการ 

นางนวพร  พานอุป    กรรมการ 

นายสมยศ  แสงจันทร์    กรรมการ 

นางสาวธิภาพร  เอี่ยมพันธ ์   กรรมการและเลขานุการ 

   
 
  

 
 



2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ

แม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 ขว.วงศ์สว่าง ข.บางซื่อ กทม. ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 25 – วันศุกร์ท่ี 
26 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 31 คน 
 
3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ตารางการฝึกอบรม โครงการ “การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์” ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 25 – วันศุกร์ท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2559 รวม 2 วัน 
 
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์” ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 31 คน 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 คุณบุญชัย  ล้ิมไกลท่า 20 คุณปรัชญา  บุญน ามา 
2 คุณไพบูล  สุคันธา 21 คุณศิวศักดิ์  ผาสุข 
3 คุณสิทธิชัย  โสมศรีค า 22 คุณธัชพงศ์  กิจเมธี 
4 คุณสุมล  แก้วสุวรรณ 23 คุณภาวินี  อินทรสาร 
5 คุณบุญหลง  ทิพปัญญา 24 คุณอทิตยา  แดงสงวนสุข 
6 คุณสิทธิพร  กิตติกวางทอง 25 คุณรังสรรค์  แจ่มกล่ า 
7 คุณรัตพล  กาค า 26 คุณพร้อมศักดิ์  อุ่นจิตต์ 
8 คุณสาวพรนิภา  สินสุพรรณ 27 คุณพลาพร  บุญยัง 
9 คุณวรรัตน์  แสงศรีจันทร์ 28 คุณปวรุจน์  จันทะลุน 
10 คุณณิชาภัทร  เฉิน 29 คุณปวเรศ  จันทะลุน 
11 คุณสุพต  บุตตะวงศ์ 30 คุณพงศ์พล  ป้องมิตรอมรา 
12 คุณวุฒิไกร  อาทิตย์ต้ัง 31 คุณประจวบพร  อุปถัมภ์ 
13 คุณสมพงษ์  ท าสุข 32 คุณวิชัย  เจตโพธิ์ 
14 คุณภัทรพงศ์  ตาตะ 33 คุณนิทัศน์  ทัศนา 
15 คุณณัฐภูมิ  ยกชม   
16 คุณอนุสรณ์  ทิต๊ิบ   
17 คุณชลิตพล  พลาวัสนันทน์   
18 คุณธนดล  เพ็ชรผุดผ่อง   
19 คุณณัฐดนัย  คงปัก   

 
 
 
 
 



 
ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

5. การประเมินผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการปรับแต่งและขัด

ผิวแม่พิมพ์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม รวม 31 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 อายุต่ ากว่า 20 ปี และมีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12 และร้อยละ 4  
 ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 60 ก าลังศึกษาอยู่ รองลงมาคือ พนักงานธรุกิจเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40  

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาผู้ประเมินจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญาหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 20 

 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 44 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท  รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 
9,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32  ผู้ตอบแบบประเมินมีรายได้ต่อเดือน 8,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 20 และรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4           
 การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 40 ทราบข่าวจากการแหล่งอื่นๆ  รองลงมาคือทราบข่าว
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28 และทราบข่าวจากจดหมายเชิญ คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนทราบข่าวการ
แนะน าของคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 8 และคิดเป็นร้อยละ 56 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์     
มทร.พระนคร และร้อยละ 44  ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และท้ังหมดคือ ร้อยละ 100  ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ ดังข้อมูลตาม
ตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ     

          ต่ ากว่า 20 ปี 3 12.00 

          21 - 30 ปี 9 36.00 

          31 - 40 ปี 12 48.00 

          41 - 50 ปี 0 0.00 

          51 - 60 ปี 1 4.00 

          มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

          รวม 25 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 0 0.00 

          แม่บ้าน 0 0.00 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 10 40.00 

          รับจ้าง 0 0.00 

          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

          ค้าขาย 0 0.00 

          อาชีพอิสระ 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 15 60.00 

          รวม 25 100.00 

3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 0 0.00 

          มัธยมต้น 0 0.00 

          มัธยมปลาย/ปวช. 0 0.00 

          ปวส./อนุปริญญา 5 20.00 

          ปริญญาตร ี 20 80.00 

          สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 25 100.00 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. รายได้ต่อเดือน     
           น้อยกว่า 1,000 บาท 1 4.00 
           1,001 - 2,000 บาท 0 0.00 
           2,001 - 3,000 บาท 0 0.00 
           3,001 - 4,000 บาท 0 0.00 
           4,001 - 5,000 บาท 0 0.00 
           5,001 - 6,000 บาท 0 0.00 
           6,001 - 7,000 บาท 0 0.00 
           7,001 - 8,000 บาท 0 0.00 
           8,001 - 9,000 บาท 5 20.00 
           9,001 - 10,000 บาท 8 32.00 
          มากกว่า 10,000 บาท 11 44.00 
          รวม 25 100.00 
5. ทราบข่าวแรกจากแหล่งใด     
          จดหมายเชิญ 6 24.00 
          ทางอินเตอร์เน็ต 0 0.00 
          การแนะน า/คนรู้จัก 2 8.00 
          ป้ายประกาศโฆษณา 0 0.00 
          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 
          หน่วยงานในท้องถิน่ 0 0.00 
          เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 7 28.00 
          อื่นๆ  10 40.00 
          รวม 25 100.00 
6. การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับ
งานบริการวิชาการแก่สังคม มทร.พระนคร     
         เคย 14 56.00 
         ไม่เคย 11 44.00 
         รวม 25 100.00 
7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     
         เคย 0 0.00 
         ไม่เคย 25 100.00 
         รวม 25 100.00 



 
 

ผลการด าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 
6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
  จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการ

ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
94 ส่วนเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 
คิดเป็นร้อยละ 90  

  ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรเป็น ผู้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีอบรมและวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนเรื่อง
วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 93 
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการ
ให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95 เรื่องเอกสารประกอบการอบรมมีความ
เหมาะสม และการอบรมท าให้มีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนเรื่องมีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนและเรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก คิดเป็นร้อยละ 90 มีการ
ประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนผู้ประเมินความพึงพอใจต่ าสุด ได้แก่ เรื่องการมี
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 84    
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องสภาพแวดล้อมในห้อง
อบรมสะอาดและเป็นระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 93 เรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิด
เป็นร้อยละ 90 ส่วนท่ีผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่ าสุดคือ เรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความ
ทันสมัยพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 86  

  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องเรื่องความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อย
ละ 92 ดังตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการการปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์ 
 

 
 



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ “การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

Ÿ  ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ี
1. เจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 18 7 118 4.72 94

2. เจ้าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอยา่งดี 14 10 1 113 4.52 90 92

3. เจ้าหน้าทีใ่หข้้อมูลทีชั่ดเจนและเข้าใจง่าย 13 12 113 4.52 90

4. เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้ารว่มโครงการ 18 7 118 4.72 94

Ÿ  ด้านวทิยากร
5. วทิยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอยา่งดี 16 9 116 4.64 93

6. วทิยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องทีอ่บรม 17 8 117 4.68 94 93

7. วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 17 8 117 4.68 94

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบ้รกิาร
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทัว่ถึง 9 12 4 105 4.20 84

9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการใหท้ราบล่วงหน้าก่อน 12 13 112 4.48 90

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 13 12 113 4.52 90

11. การใหข้้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 15 11 119 4.76 95 91

12. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 17 8 117 4.68 94

13. การอบรม ท าใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง .... เพ่ิมมากข้ึน 18 7 118 4.72 94

14. มีการประเมินผลการอบรมอยา่งชัดเจน 12 12 1 111 4.44 89

    ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
15. สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทนัสมัย/พรอ้มใช้งาน 11 11 3 108 4.32 86

16. สภาพแวดล้อมในหอ้งอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 12 14 116 4.64 93 90

17. บรกิารอาหารของวา่งและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 15 8 2 113 4.52 90

    ด้านประโยชน์จากการรบับรกิาร
18. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 16 8 1 115 4.60 92

19. ความคุ้มค่าเมื่อเทยีบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 17 8 117 4.68 94 93

คะแนนรวมทัง้ 5 ด้าน 280 185 12 0 0 2,176

ทัง้หมดเป็น (%)
92

คะแนนในการประเมนิ(คะแนนดบิ)

ข้อค าถาม คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ คดิเป็น (%) คดิเป็น(%) ในแตล่ะดา้น



 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับข้อมูล จ านวน 25 คน จากท้ังหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 81 
7.1 ข้อมูลในภาพรวม 
 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 25 100 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 

รวม 25 100 
 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 64 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 
24 ใช้ประโยชน์หลังการอบรม 2-3 เดือน หลังการรับการอบรม 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 12 แนวทางการ
น าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชนและกลุ่ม ร้อยละ 72 น าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส เช่น สอนหรือ
บอกความรู้แก่ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 24 และน าความรู้ไปใช้ดัดแปลงท าแบบใหม ่ร้อยละ 4  
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย
ละ 36 มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4   และมีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 88  สามารถประยุกต์ใช้
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 12 
ข้อมูลดังตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 16 64.00 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 0 0.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 6 24.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 3 12.00 

รวม 25 100.00 
   
 ตารางที่ 5 (ต่อ)  

แนวทางการน าไปใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 
น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 0 0.00 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 18 72.00 

สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 6 24.00 

น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 1 4.00 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 

สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 0 0.00 

รวม 25 100.00 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 15 60.00 

มาก 9 36.00 

ปานกลาง 1 4.00 

น้อย 0 0.00 

น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 25 100.00 

   
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 3 12.00 

พัฒนาอาชีพเดิม 22 88.00 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

0 0.00 

รวม 25 88.00 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


