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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับ 
นักศึกษาปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ  เพ่ืองานวิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา ช่วยรัฐบาลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอีกทางหนึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ใน วิชาชีพเฉพาะ
ทางเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิเช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม SolidWorks ที่มีลิขสิทธิ์มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 27 คน ระดับความพึงพอใจ 95.35 % 
โดยได้รับงบประมาณจ านวน 70,850 บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ืองานวิจัย

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) การ

ด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ  ที่ผ่านมาส าเร็จได้ ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลักด้าน

งานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้ 
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1. บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 SolidWorks เป็นซอฟแวร์  CAD:  Computer aided design ใช้งานทางด้านการออกแบบ

เครื่องกลเป็นหลัก ทั้งการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร การออกแบบงานโลหะแผ่น ระบบงานท่อ ผลิตภัณฑ์ 

แม่พิมพ์เป็นต้น มีความสามารถในการออกแบบได้ดีและง่ายต่อการศึกษา โปรแกรมนี้จึงถูกสร้างมาเพ่ือเปลี่ยน

การออกแบบที่ยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายแม้ว่าโมเดลที่ต้องการสร้างจะซับซ้อนก็ตามที นักออกแบบสามารถ

สร้างโมเดลและแก้ไขได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นสร้างใหม่ ภายในโปรแกรมมีการบรรจุข้อมูลชิ้นส่วน

ตามมาตรฐานต่าง ๆ (Toolbox) เช่น แบริ่ง สกรู และนัทเป็นต้น อีกท้ังในระบบ Internet ยังมขี้อมูลสนับสนุน

และตัวอย่างงานให้ศึกษาตามอย่างมากมาย ในการใช้งาน SolidWorks จะเริ่มต้นจากการสร้างโมเดล 3 มิติ 

(Part) ขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเราสามารถใช้งานชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมาประกอบรวมกันเป็นงานประกอบเครื่องกล 

(Assembly) ที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนมากมาย ชิ้นส่วนทุก ๆ ชิ้นเราสามารถน ามาสร้างรายละเอียดเป็น drawing 

ได้  

 SolidWorks ไม่ใช่โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพ่ือการตลาดหรือก าไรของบริษัทผู้ผลิต        

หากมองในแง่การน าไปใช้งานแล้วพบว่า SolidWorks ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคการศึกษา SolidWorks ได้ช่วยเหลืองานภาคดังกล่าว ท าให้เกิดผลผลิตที่น่าสนใจและยอดเยี่ยมส่งผล    

ถึงผู้บริโภค SolidWorks มีตลาดทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าในสถาบันอุดมศึกษา

เกือบทุกแห่งจะมี Licenses ของ SolidWorks และในหนึ่งแห่งก็จะมีหลาย Licenses ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า

โปรแกรม SolidWorks ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่เรียน

เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องกลก็ย่อมต้องรู้จักกับโปรแกรมนี้ โปรแกรมSolidWorks ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่

ท างานอย่างโดดเดี่ยวหากแต่สามารถท างานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งโปรแกรมทางด้าน CAE 

(Computer aided engineering) และ CAM (Computer aided manufacturing)  

 เนื่องจาก SolidWorks เป็นโปรแกรมที่นักออกแบบหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ

วิเคราะห์น ามาใช้กันเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง SolidWorks ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง      

ทุก ๆ ปีจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาให้ได้ใช้งาน จึงมองได้ว่านี่เป็นเวลาของ SolidWorks และต้องให้ความส าคัญ    

กับการเรียนรู้ การใช้งาน การติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยตลอด  

 ในปัจจุบันยังมีนักออกแบบรุ่นใหม่และบุคลากรทางการศึกษาอีกเป็นจ านวนมากที่ต้องการความรู้

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่นักออกแบบรุ่นใหม่ยังติดปัญหาในการใช้งาน ความไม่เข้าใจในหลักการการ

ท างานของโปรแกรม อีกทั้งการอบรมโดยทั่วไปมีราคาสูงมาก ดังนั้นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการจัดโครงการอบรมดังหัวข้อโครงการที่กล่าวมา เพ่ือเป็นการ
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บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะน าความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงจากการใช้งานโปรแกรม SolidWorks 

และออกแบบที่มีมามากกว่า 14 ปี ใช้ในการฝึกอบรม  

 การฝึกอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือการถ่ายทอด

เทคนิคและวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks เปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทางการศึกษา เช่น อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคลากรภาคเอกชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายไปที่บุคลากรทางการศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคคลทั่วไป 

 จากการฝึกอบรมในโครงการนี้ ผู้อบรมจะมีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบด้านอ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานความรู้ให้

สามารถน าไปใช้ต่อยอดในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ และเป็นฐานความรู้เพ่ือ

ใช้อบรมในโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการ "การเขียนแบบภาพฉาย การก าหนดขนาดและการเขียนแบบสั่งผลิต", 

โครงการ "การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลบนหลักการระเบียบวิธีไฟไนต์เอ

ลิเมนต์ด้วยโปรแกรม CosmosWorks" และโครงการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านไฟไนต์เอลิ

เมนต์ขั้นสูง" เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ   
         เพ่ืองานวิจัย 
1.2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ     
         ด้วยคอมพิวเตอร์ 

    1.2.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา  
    1.2.4  เพ่ือเป็นการช่วยรัฐบาลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอีกทางหนึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน 
             วิชาชีพเฉพาะทาง 
 1.2.5  เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิเช่น  
             เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม SolidWorks ที่มีลิขสิทธิ์ 

 

2. วิธีด าเนินการ  

การด าเนินงานโครงการ เริ่มต้นจากการส ารวจความต้องการ ด้วยการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ผู้สนใจอบรม ตามเป้าหมายของโครงการต้องมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 25 คน แต่เมื่อเข้าสู่วันอบรมจริง
พบว่ามีผู้ต้องการอบรมเพ่ิมเติม รวมทั้งสิ้น 27 คน นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้งาน
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ได้จริง จากนั้นได้จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือน าเสนอของบประมาณในการจัดท าโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ และเนื่องจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล ในการอบรมครั้งนี้จึงเป็นอบรมแบบออนไลน์ 100 % ปรับการ
ท างาน วางแผนการสอน บรรยาย ร่วมกับทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และต้องเพ่ิมจ านวนวันการอบรมเป็นไว้ 5 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล กระบวนการท าวิศวกรรมย้อนรอย 
การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การข้ึนรูปแบบ Multibody design techniques การวิเคราะห์
ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการวิเคราะห์ความการถ่ายเทความร้อน 
รายละเอียดด าเนินโครงการตามที่กล่าวมา สามารถเขียนเป็นแผนผังโดยรวมไดด้ังรูปที่ 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
 

3. ผลการด าเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการ “การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ืองานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท” มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จ านวน 27 คน ในวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2564 รวม 5 วัน ในรูปแบบของการบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและติดตามผลการอบรมเนื่องจากการอบรมออนไลน์ผู้เข้าร่วมอบรมไม่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

 

การจัดท ารา่งรายละเอียดโครงการและขออนุมตัิโครงการ 

ด าเนินโครงการในการจดัเตรียมหลักสูตร เนื้อหาการฝีกปฏิบัติ การบรรยาย 
โปรแกรมที่จะใช้ในการอบรมออนไลน ์

ส ารวจความต้องการการ

วิเคราะห์ความแข็งแรงของ

ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล 

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรด าเนินงาน 

จัดอบรมออนไลน์ 5 วัน  

รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ ์
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4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 25 27 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 90 94.60 

4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 86 100 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 85 94.81 
 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ    70,850      บาท 

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง   64,800       บาท 

- ค่าตอบแทน        64,800       บาท 

 

6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือลดความเสี่ยง

ของการสัมผัสระหว่างบุคคล ท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และต้องปรับรูปแบบ

หลักสูตรการอบรมให้เข้ากับสถานการณ์ 

 

การด าเนินโครงการอบรม   

  “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ืองานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท” สามารถ

สรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์   ประธาน 

 ผศ.ดร.ปฏิภาณ  ถิ่นพระบาท   รองประธานกรรมการ 

  อาจารย์จันทิมา  ริ้วลายเงิน  กรรมการ 

  ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน  กรรมการ 
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   อาจารย์ณทพร  จินดาประเสริฐ   กรรมการ 

 อาจารย์ศุภชัย  หลักค า   กรรมการ 

 อาจารย์ปฏิวัติ  คมวชิรกุล  กรรมการ 

 ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี กรรมการ 

   อาจารย์กฤษณ์  อภิญญาวิศิษฐ์   กรรมการ 

 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมจ านวน 27 คน 

 

3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

 ตารางการฝึกอบรม โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ืองานวิจัยส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโท” ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ืองานวิจัยส าหรับนักศึกษา

ปริญญาโท” ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 27 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษาภายใน นักศึกษาภายนอก 

และอาจารย์  ดังรายชื่อในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1 นาย ขจรศักดิ์     หลาวเพ็ชร   16 นาย จิรายุส       ศักดิ์บรรพต 

2 นางสาว จิดาภา   จันเทภา 17 ว่าที่ร้อยโท ไมตรี ถาวรสิน 

3 นาย วรพจน์       แจ่มจ ารัส 18 ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ มินาบูรณ์ 

4 นาย ธัชเศษฐ์      อธิวงศ์วริศ 19 นาย ณัฐพงศ์      มีสานุ 

5 นาย ฐิรกรณ์      ตั้งวิเศษทรัพย์ 20 นาย วิสา           คร้ามอ่ า 

6 นางสาว เกวลิน    ทองเสาร์ 21 นางสาว นุชนาถ   ทองใหญ่ 

7 นาย จักกรี         สุนเสียน  22 นางสาว งามพรรณ ชะโล 
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ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

 

ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

5. การประเมินผล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ือ

งานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท” โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี รวม 27 คน 

พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % ดังตารางที่ 2 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.19, เพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 14.81 ตามล าดับ 

 ด้านอายุ ไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33, อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.86 และ อายุ 36-45 

ปี  คิดเป็นร้อยละ 14.81 ตามล าดับ 

 ด้านสถานะ ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษา มทร.พระนคร คิดเป็นร้อยละ 92.59, เป็น

บุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ     

     ชาย 23 85.19 

     หญิง 4 14.81 

     รวม 27 100 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

8 นาย วรวิทย์       จันทิมา 23 นาย อนุชา         สายเจริญ 

9 นาย บูรพา        ประสิทธิกุช 24 นาย สิทธิเดช      รัตนมงคล 

10 นาย นัทธพงศ์     สิทธิกรรม 25 นาย อลงกต       ทะจักร์ 

11 นาย ธนกฤต      โกมลสิงห์ 26 นาย มานัส         แดงชาติ 

12 นาย ชยณัฐ       สันทราย 27 นาย ชัยวัฒน์      ไชยมหาพฤกษ 

13 นาย เกรียงไกร   โชติพนิชเศรษฐ์   

14 นาย ปรินทร์      ชมภูศาสตร ์   

15 นาย พิพัฒน์       ชูศักดิ์   



10 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 อายุ     

     ไม่เกิน 25 ปี 9 33.33 

     26 - 35 ป ี 14 51.85 

     36 - 45 ป ี 4 14.81 

     46 -55 ปี 0 0 

     56 ปีขึ้นไป 0 0 

     รวม 27 100 

3 สถานะ     

     เป็นนักศึกษา มทร.พระนคร 25 92.59 

     เป็นบุคคลภายนอก 2 7.41 

     รวม 27 100 

 

ผลการด าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 

6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า  ด้านวิทยากรมีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง จากข้อมูลสรุปได้ว่า เรื่องที่มี

ความพึงพอใจมากที่สุดคือเรื่อง วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 97.04 รองลงมา

คือเรื่องวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม และวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ มีร้อยละเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 95.56 โดยรวมของด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 96.05  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีอยู่ด้วยกัน 7 เรื่อง พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด เท่ากัน 3 เรื่อง คือ มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน, การให้ข้อมูล ค าแนะน า

ต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง, สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย /พร้อมใช้งาน คิด

เป็นร้อยละ 95.56 รองลงมามีเท่ากัน 2 เรื่อง คือ ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม, การ

อบรม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง........เพิ่มมากขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.81 รองลงมาคือเรื่อง มีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 93.33 และพึงพอใจน้อยที่สุดคือเรื่อง ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 92.59 โดยรวมของด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิด

เป็นร้อยละ 94.60 
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 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ มีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือเรื่อง 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา คือเรื่อง ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ

ค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 95.56 โดยรวมของด้านประโยชน์จากการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 95.93 

 ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.81 

 โดยสรุปภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.35 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าจากการจัด

โครงการ  “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท”  
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท” 

ข้อค าถาม 

คะแนนในการประเมิน  
(คะแนนดิบ) คะแนน 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

คิดเป็น 
( % ) 

คิดเป็น % 
ในแต่ละด้าน 

คะแนนในการประเมิน  
(คะแนนดิบ) รวม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านวิทยากร                             0 

1. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 23 4       131 4.85 97.04 

96.05 

115 16 0 0 0 27 

2. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 21 6       129 4.78 95.56 105 24 0 0 0 27 

3. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 21 6       129 4.78 95.56 105 24 0 0 0 27 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                               

4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง 20 5 2     126 4.67 93.33 

94.60 

100 20 6 0 0 27 

5. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 22 4 1     129 4.78 95.56 110 16 3 0 0 27 

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 20 4 3     125 4.63 92.59 100 16 9 0 0 27 

7. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 23 2 2     129 4.78 95.56 115 8 6 0 0 27 

8. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 21 5 1     128 4.74 94.81 105 20 3 0 0 27 

9. การอบรม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง........เพิ่มมากขึ้น 21 5 1     128 4.74 94.81 105 20 3 0 0 27 

10. สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย /พร้อมใช้งาน 22 4 1     129 4.78 95.56 110 16 3 0   27 

ด้านประโยชน์จากการรับบริการ                               

11. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 22 5       130 4.81 96 
95.93 

110 20 0 0 0 27 

12. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 21 6       129 4.78 95.56 105 24 0 0 0 27 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ                               

13. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 20 7       128 4.74 94.81 94.81 100 28 0 0 0 27 

คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน               1237.04   1385 252 33 0 0   

ทั้งหมดคิดเป็น % 95.35             
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ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรม 

ได้รับข้อมูล จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

7.1 ข้อมูลในภาพรวม 

 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก

การฝึกอบรม และ คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 27 100 

ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0 

รวม 27 100 

 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 77.78 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที ส่วนร้อย

ละ 22.22 น าไปใช้ประโยชน์หลังอบรม/บริการภายใน 1 เดือน ข้อมูลดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่น าผลการรับการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

หลังการอบรม/บริการ ทันที 21 77.78 

หลังการอบรม/บริการ ภายใน 1 เดือน 6 22.22 

หลังการอบรม/บริการ  2-3 เดือน 0 0 

หลังการอบรม/บริการ  4-6 เดือน 0 0 

รวม 27 100 

 

ด้านแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์มีทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งผู้อบรมหนึ่งคนสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ ดังนั้นการเปียบเทียบจะเป็นอธิบายถึงร้อยละของผู้อบรมจ านวน 27 คน ว่าจะเลือกในเรื่องนั้น ๆ เป็นร้อย
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ละเท่าใด พบว่า เรื่องน าความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 59.26, น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ร้อยละ 40.74, 

น าความรู้ไปสอนหรือบอกความรู้แก่ผู้อ่ืน ร้อยละ 74.07, การน าความรู้ดัดแปลงท าแบบใหม่ร้อยละ  62.96,

น าไปเป็นรายได้หลัก/เดือน ร้อยละ 7.41, น าไปเป็นรายได้เสริม/เดือนร้อยละ 11.11 และสามารถลดรายจ่ายใน

ครอบครัวต่อเดือนร้อยละ 3.70 ข้อมูลดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามแนวทางการน าผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 16 59.26 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 11 40.74 

สอน/บอกความรู้แก่ผู้อ่ืน 20 74.07 

น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 17 62.96 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 2 7.41 

น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 3 11.11 

สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 1 3.70 

รวม 70 259.26 
 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/

ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็นร้อยละ 85.19 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย

ละ 14.81 ข้อมูลดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 23 85.19 

มากที่สุด 4 14.81 

ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 

รวม 27 100 
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และมีผู้เข้าอบรมร้อยละ 18.52 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเดิม 

ส่วนผู้เข้าอบรมร้อยละ 81.48 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการจะ

สร้างอาชีพใหม่ได ้ข้อมูลดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามแนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพหลังรับการฝึกอบรม 

การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 22 81.48 

พัฒนาอาชีพเดิม 5 18.52 

ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ 0 0 

รวม 27 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 

ชื่อโครงการ  การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 

เบอร์ติดต่อ ๐-๒๘๓๖-๓๐๐๐   
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ชื่อโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................... ................................................ 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2564  

 ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
      มีกำรปรับระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงปีงบประมำณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตำมท่ีได้เสนอของบประมำณ) 
1) เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และเทคนิคในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ เพื่อ

งำนวิจัย 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ 
3) เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนนักศึกษำ 

4) เพ่ือเป็นกำรช่วยรัฐบำลพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในอีกทำงหนึ่งก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในวิชำชีพ
เฉพำะทำง 

5) เพ่ือใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ อำทิเช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม SolidWorks ที่มีลิขสิทธิ์ 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 3.3  กำรบริกำรวิชำกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ  
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กลยุทธที่ 3.3.1.1 สนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษกิจและ

สังคมของประเทศ 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงกำรก ำหนด (วัน/เดือน/ปี) มิถุนำยน 2564 สถำนที่ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
โครงกำรด ำเนินกำรจริง (วัน/เดือน/ปี) 6 – 10 สิงหำคม 2564 สถำนที่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีในรูปแบบกำร
อบรมออนไลน์  
กรณีด ำเนินโครงกำรไม่ตรงตำมก ำหนด (ระบุเหตุผล) – เนื่องจำกด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและกำรเฝ้ำ
ระวังกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019  

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรำยจ่ำย    - - - 
2. งบเงินรำยได้  70,850 บาท 64,800 บาท 6,050 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำร (ระบุรำยละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประจ ำปีงบประมำณ 

2564 เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักแบบบูรณำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้ 

โดยมุ่งพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ  และประสบกำรณ์ 

เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกิจกรรมทำงสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยยึดมั่น กำรส่งเสริมและ

ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน  ให้สมดุล

และยั่งยืน และในปี 2563 นี้  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร              

ได้ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยโครงกำร กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลเพ่ืองำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำปริญญำโท มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 27 คน ระดับควำมพึงพอใจ 

95.35 %  
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหำร      
2. อำจำรย์      
3. บุคลำกร      
4. นักศึกษำ  21 4 25  
5. ศิษย์เก่ำ      
6. บุคคลภำยนอก  2  2  
7. หน่วยงำน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 

..................................... 
     

รวม 25 23 4 27  
หมายเหตุ  หำกโครงกำรสำมำรถแยกเพศผู้เข้ำร่วมได้ โปรดระบุ หำกไมส่ำมำรถระบไุด้ให้ใสจ่ ำนวนรวมของ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

2) ปัญหำ อุปสรรคในกำรจัดโครงกำร 
เนื่องจำกมำตรกำรและกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือลดควำม

เสี่ยงของกำรสัมผัสระหว่ำงบุคคล ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด และต้องปรับ
รูปแบบหลักสูตรกำรอบรมให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
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3) ภำพกิจกรรมของโครงกำร  (ไม่เกิน 6 ภำพ) 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร (ระดับโครงกำร) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. จ ำนวนผู้รับบริกำร 25 27 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร

ให้บริกำร 
90 94.60 

 

2) ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม 90 94.60 
2.    

 

3)  ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ  

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.    
2.    

  
 

 กรณี โครงกำรพัฒนำและผลผลิตก ำลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบำย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ ำนวนบุคลำกรที่อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภำพระยะสั้นด้ำน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพ่ิมทักษะทำงด้ำน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  
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ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
5.จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภำพระยะสั้นด้ำน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
หลักสูตร  

6. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ  

 กรณี โครงกำรตำม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์   
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ

ต่อประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
  

3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศในเวลำ 1 ปี 

  

4. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 งบประมำณรำยจ่ำย 

☑ งบประมำณเงินรำยได้ 

  

5. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร
ให้บริกำร 

  

6. งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
7. ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมงบประมำณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมำณรำยจ่ำย 
 งบประมำณเงินรำยได้ 

  

8. ผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์   
9. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ

ต่อประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
  

10. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศในเวลำ 1 ปี 
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ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
11. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 งบประมำณรำยจ่ำย 
 งบประมำณเงินรำยได้ 

  

12. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร
ให้บริกำร 

  

13. งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
14. ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 
 งบประมำณรำยจ่ำย 
 งบประมำณเงินรำยได้ 

  
 
  
 

 

กรณี โครงกำรตำม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ ำนวนโครงกำร/โครงกำรที่มีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีกำรเผยแพร่  
 ไม่มีกำรเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์
ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

รอ้ยละ 90  

3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมำณรำยจ่ำย 
 งบประมำณเงินรำยได้ 

 
โครงกำร/
กิจกรรม  
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ลงชื่อ (.................................................) 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 

        

 

ลงชื่อ (.................................................) 
     ดร.ประกอบ  ชำติภุกต์ 

    หัวหน้ำโครงกำร 
 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้ำเพจ/URL ส ำหรับกำรดำวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศำสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงำนภำยใน>ฝำ่ยวำงแผน

และพัฒนำ>เอกสำรเผยแพร่>รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ........................ 
   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
บรรยากาศการอบรม 

โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
เพื่องานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท” 
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