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บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้
และผลงานบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการส่งเสริม
และด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2559 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนท้ังส้ิน 5 โครงการ โดยได้รังบประมาณ
ท้ังส้ิน 885,300 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยโครงการ“การออกแบบและสร้างต้น
ช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid 
Prototype” มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ิน 30  คน ระดับความพึงพอใจ 92 %  โดยได้รับงบประมาณจ านวน 
204,500 บาท (สองแสนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 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 งคม มีวัตถุประสง ค์เพื่ อประสานงานและด า เนินง านบริ การวิ ชาการแก่ สังคม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ       
ท่ีผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแก่สังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝ่าย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลัก
ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันค่านิยมในการสร้างของท่ีระลึกเพื่อเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนความทรงจ า ไม่ว่าจะเป็น
ในสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคการท่องเท่ียว มีมากขึ้น ยิ่งหากองค์กรนั้นมี
ช่ือเสียงหรือคนให้ความส าคัญมาก ช้ินงานจึงมีราคาสูงขึ้นการเลือกใช้วัสดุราคาแพงขึ้น เช่น แหวนรุ่น จ้ี เข็ม
กลัด มักท าด้วยโลหะเงิน จึงเกิดมีห้างร้านเอกชนรับจ้างในการออกแบบและผลิตจนเป็นกิจลักษณะสร้าง
รายได้จนเป็นธุรกิจท่ีสามารถเล้ียงองค์กรได้เป็นอย่างดี ในการสร้างของท่ีระลึกดังกล่าว เพื่อให้ส่ือถึงองค์กร
นั้นจริง หรือตรงความต้องการของผู้ท่ีต้องการได้รับเพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์และเข้าถึงองค์กรนั้นๆ ห้าง
ร้านท่ีรับจ้างออกแบบและผลิตยังไม่สามารถเข้าใจได้เท่ากับผู้ท่ีได้อยู่องค์กรนั้นจริงๆ ได้เป็นผู้ออกแบบและ
ผลิตต้นแบบด้วยต้นเอง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ เปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความ
พร้อมท้ังทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และความเช่ียวชาญของคณะครูอาจารย์ประจ าสาขาวิชา สามารถท่ีจะให้
ความรู้ในการน าสัญลักษณ์ขององค์กรต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ออกแบบเป็นของท่ีระลึกให้มีคุณค่าได้เป็น
อย่างดีในรูปแบบและแนวทางด้านเครื่องประดับ อีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ท่ีสนใจในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการออกแบบช้ินงานด้วยโปรแกรม RHINOCEROS 
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบช้ินงานด้วยเครื่อง Rapid Prototype 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักศึกษาระหว่างคณะวิชาในมหาวิทยาลัย บุคคลท่ัวไป 

ตลอดจนองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช. ให้รู้ จัก

มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อให้เป็นตัวเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
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
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการการ
ออกแบบและสร้างต้นช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS 
และเครื่อง Rapid Prototype” ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 30 คน ระหว่างวันเสาร์ท่ี 21 – วันศุกร์ท่ี 27 
พฤษภาคม 2559 รวม 5 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) 30 30 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
กระบวนการให้บริการ 

87 95 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

86 93 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

82 92 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ  204,500      บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 204,245      บาท 

-ค่าตอบแทน        64,800        บาท 
-ค่าใช้สอย   44,100        บาท 
-ค่าวัสดุ    95,345        บาท 

 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 - 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินโครงการ “การออกแบบและสร้างต้นชิ้นงานในแนวทางเคร่ืองประดับเพื่อสือ่ถึงองค์กร(แหวนรุ่น) 
ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเคร่ือง Rapid Prototype” 



1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ผศ.ดร.ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท   ประธานกรรมการ 
 ผศ.ปริศนา  บุญศักด์ิ    กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง    กรรมการ 
 นายอาวุธ  ฉายศิริ     กรรมการ 
 นายธีระวฒัน์  แม้นด้วง    กรรมการ           
 นางอัจฉรา  เหลือพงษ์    กรรมการ 
 นางสาววนรัตน์  มุกนนท์    กรรมการ 
 นางสาวสุธาสินี  ทับทอง    กรรมการ 
 นางสาววรัญชลีย์  ทวีชัย    กรรมการ 
 นายสมยศ  แสงจันทร์    กรรมการ 
 นายวิเชียร  มหาวัน     กรรมการและเลขานุการ 

 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบั ติการ ณ สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1  ขว.วงศ์สว่าง         
ข.บางซื่อ กทม. ระหว่างวันเสาร์ท่ี 21 – วันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จ านวน 30 คน 
 
3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ตารางการฝึกอบรม โครงการ “การออกแบบและสร้างต้นช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร
(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid Prototype” ระหว่างวันเสาร์ท่ี 21 – วันศุกร์ท่ี 27 
พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 



ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “การออกแบบและสร้างต้นช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร
(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid Prototype” ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
30 คน 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวโสรัตน์  กองแก้ว 18 นายชีวัธนัย  อุยะธ ารงสิทธิ์ 
2 นางสาวจินดาพร  ช่วยดร 19 นายวีระศักดิ์  แสนค าลือ 
3 นายบญุโชค  ปลิม้ใจ 20 นายเจตนิพัทธ์  ดวงทองค า 
4 นายคณารัชต์  สจัจา 21 นางสาวอักษราภัค  คงคาหลวง 
5 นางสาวสโรชา  เพียบตุวงศ์ 22 นายประกายกฤช  กิตติธนานันท์ 
6 นางสาววนฎัชา  จ าจด 23 นายสุภัทร  นันตะสุคนธ์ 
7 นางสาววรวรรณ  อานนท์ 24 นางสาวอัญธิกา  ยองสวรรค์ 
8 นางสาวกลัยาณี  วรศรัญญ ู 25 นายกิตติพันธ์  หนูพุ่ม 
9 นางสาวมขุพฒัน์  กลุปะละ 26 นายอัครเดช  ดิษฐประสพ 
10 นางสาวอธิชา  คตปัิญจวรรณ 27 นายศิรินนท์  ทองกลม 
11 นางสาวอาทิมา  ไทยฉาย 28 นายทัตเทพ  ปั้นทอง 
12 นางสาวทวีพร  เกิดทรัพย์ 29 นายจตุรงค์  จันทร์หอม 
13 นางสาวเหมวรรณ  เกิดส าราญ 30 นายชยพัทธ์  เฉลิมทอง  
14 นางสาวนิศานนัท์  อศัวมงคลกรณ์   
15 นายชวนิ  จิรนิล   
16 นายพีรพล  อยุะธ ารงสทิธ์ิ   
17 นายวรวฒุิ  เนมีย์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 



5. การประเมินผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการ การออกแบบและ

สร้างต้นช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง 
Rapid Prototype โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม รวม 30 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 21-30  ปี คิดเป็นร้อยละ 53.33 
รองลงมา มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนอายุระหว่าง 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.33  

 ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 73.33 ก าลังศึกษา รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ส่วนอาชีพพนักงานธุรกิจเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10  

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 53.33 ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส่วนระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หรืออนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนระดับการศึกษาของผู้เข้าอบรมต่ าสุดคือ ระดับมัธยมตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 3.33 

 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 26.67 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 
8,001 - 9,000 บาท 4,001-5,000 บาท 2,001-3,000 บาท และมีรายได้น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.33  ส่วนรายได้ต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 และรายได้ต่อเดือน 9,001-10,000 บาท 
6,001-7,000 บาท 5,001-6,000 บาท 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33  
 การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 80 ทราบข่าวจากการแนะน า/คนรู้จัก รองลงมาคือทราบ
ข่าวจากข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนท่ีติดตามข่าวการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ คิดเป็นร้อยละ 50  เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และร้อยละ 50 ไม่เคยเข้า
ร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  และท้ังหมดคือ ร้อยละ 
100  ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ ดังข้อมูลตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  



ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ     
          ต่ ากว่า 20 ปี 11 36.67 
          21 - 30 ปี 16 53.33 
          31 - 40 ปี 1 3.33 
          41 - 50 ปี 2 6.67 
          51 - 60 ปี 0 0.00 
          มากกว่า 60 ปี 0 0.00 
          รวม 30 100.00 
2. อาชีพหลัก     
          รับราชการ 0 0.00 
          เกษตรกร 0 0.00 
          แม่บ้าน 0 0.00 
          พนักงานธุรกิจเอกชน 3 10.00 
          รับจ้าง 0 0.00 
          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 
          ค้าขาย 0 0.00 
          อาชีพอิสระ 5 16.67 
          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 22 73.33 
          รวม 30 100.00 
3. ระดับการศึกษา     
          ประถม 0 0.00 
          มัธยมต้น 1 3.33 
          มัธยมปลาย/ปวช. 11 36.67 
          ปวส./อนุปริญญา 2 6.67 
          ปริญญาตร ี 16 53.33 
          สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 
          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 
          รวม 30 100.00 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 
 



ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. รายได้ต่อเดือน     
           น้อยกว่า 1,000 บาท 4 13.33 
           1,001 - 2,000 บาท 1 3.33 
           2,001 - 3,000 บาท 4 13.33 
           3,001 - 4,000 บาท 2 6.67 
           4,001 - 5,000 บาท 4 13.33 
           5,001 - 6,000 บาท 1 3.33 
           6,001 - 7,000 บาท 1 3.33 
           7,001 - 8,000 บาท 0 0.00 
           8,001 - 9,000 บาท 4 13.33 
           9,001 - 10,000 บาท 1 3.33 
          มากกว่า 10,000 บาท 8 26.67 
          รวม 30 100.00 
5. ทราบข่าวแรกจากแหล่งใด     
          จดหมายเชิญ 0 0.00 
          ทางอินเตอร์เน็ต 4 13.33 
          การแนะน า/คนรู้จัก 24 80.00 
          ป้ายประกาศโฆษณา 0 0.00 
          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 
          หน่วยงานในท้องถิน่ 0 0.00 
          เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 2 6.67 
          อื่นๆ  0 0.00 
          รวม 30 100.00 
6. การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กับงานบริการวิชาการแก่สังคม มทร.พระนคร     
         เคย 15 50.00 
         ไม่เคย 15 50.00 
         รวม 30 100.00 
7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     
         เคย 0 0.00 
         ไม่เคย 30 100.00 
         รวม 30 100.00 

 
 

ผลการด าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 



6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
  จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ี เรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 96 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือ
ตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 95 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนเรื่องเจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94 และ 93 ตามล าดับ  

  ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน เรื่องวิทยากรเป็น ผู้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือ วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี และ 
วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 97  
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการมี
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง เรื่องการให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง เอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเหมาะสม การอบรม ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพิ่มมากขึ้นและการ
ประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 95 ส่วนเรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนเรื่องผู้ประเมินความพึงพอใจต่ าสุด ได้แก่ มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน คิดเป็นร้อยละ 93  
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่อง ส่ือและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรมมีความทันสมัยพร้อมใช้งาน สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ             
และเรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 97  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการ เรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 97 และการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88 ตามตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการการออกแบบและสร้างต้น
ช้ินงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อส่ือถึงองค์กร(แหวนรุ่น) ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid 
Prototype 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการการออกแบบและสร้างต้นชิ้นงานในแนวทางเคร่ืองประดับเพื่อสือ่ถึงองค์กร(แหวนรุ่น)  
ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเคร่ือง Rapid Prototype 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

Ÿ  ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ี
1. เจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 24 6 144 4.80 96

2. เจ้าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอยา่งดี 22 8 142 4.73 95 94

3. เจ้าหน้าทีใ่หข้้อมูลทีชั่ดเจนและเข้าใจง่าย 21 9 141 4.70 94

4. เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้ารว่มโครงการ 19 11 139 4.63 93

Ÿ  ด้านวทิยากร
5. วทิยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอยา่งดี 26 4 146 4.87 97

6. วทิยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องทีอ่บรม 27 3 147 4.90 98 97

7. วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 25 5 145 4.83 97

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบ้รกิาร
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทัว่ถึง 22 8 142 4.73 95

9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการใหท้ราบล่วงหน้าก่อน 20 10 140 4.67 93

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 21 9 141 4.70 94

11. การใหข้้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 23 7 143 4.77 95 95

12. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 23 7 143 4.77 95

13. การอบรม ท าใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง .... เพ่ิมมากข้ึน 23 7 143 4.77 95

14. มีการประเมินผลการอบรมอยา่งชัดเจน 22 8 142 4.73 95

    ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
15. สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทนัสมัย/พรอ้มใช้งาน 25 5 145 4.83 97

16. สภาพแวดล้อมในหอ้งอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 25 5 145 4.83 97 97

17. บรกิารอาหารของวา่งและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 26 4 146 4.87 97

    ด้านประโยชน์จากการรบับรกิาร
18. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 20 8 132 4.40 88

19. ความคุ้มค่าเมื่อเทยีบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 25 5 145 4.83 97 92

คะแนนรวมทัง้ 5 ด้าน 439 129 0 0 0 2,711

ทัง้หมดเป็น (%)

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

95

คะแนนในการประเมนิ(คะแนนดบิ)



 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับข้อมูล จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
7.1 ข้อมูลในภาพรวม 
 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 28 93.33 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 6.67 

รวม 30 100 
 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 66.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที          
และคิดเป็นร้อยละ 23.33 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 2-3 เดือน และสามารถน าความรู้
จากการเข้ารับการอบรม 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 10 แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว ร้อยละ 36.67 และน าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส เช่น สอนหรือบอกความรู้แก่ผู้อื่น และน าความรู้ไป
ดัดแปลงท าแบบใหม่ ร้อยละ 23.33 ส่วนการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ร้อยละ 16.67  
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 และมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20          
มีชุมชนร้อยละ 60 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเดิม ส่วนการน าความรู้ไป
ขยายผลต่อเป็นโอกาสในการจะสร้างอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30 และไม่สามารถน าไปสร้างอาชีพใหม่หรือ
พัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 10  ข้อมูลดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 20 66.67 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 0 0.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 7 23.33 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 3 10.00 
รวม 30 100.00 

   
   



 ตารางที่ 5 (ต่อ)  
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 11 36.67 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 5 16.67 
สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 7 23.33 
น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 7 23.33 
น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 
น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 
สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 0 0.00 

รวม 30 100 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 17 56.67 
มาก 7 23.33 

ปานกลาง 6 20.00 
น้อย 0 0.00 

น้อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 30 100 

   
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 9 30.00 
พัฒนาอาชีพเดิม 18 60.00 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

3 10.00 

รวม 30 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการออกแบบและสร้างต้นชิ้นงานในแนวทางเครื่องประดบัเพื่อสื่อ             
ถึงองค์กร(แหวนรุ่น)ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid Prototype 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


