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โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2562  ณ 5 วิทยาลัย
อาชีวะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการจัดอบรมการให้ความรู้ ในแนวคิดให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี ้ผลการจัดอบรมสามารถน าไปบูรณาการในวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและส่วนรวม 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการด้านบริการวิชาการ 

  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ชื่อโครงการ: ยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Project: Young Ambassadors for the Environment 

1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

2. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 

3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
1.  กลยุทธ์ที่ 4.2.1.1.2 การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) 

4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
1. เป้าประสงค์ท่ี 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษา สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

5. ดัชนีชี้วัด (KPI) 

    4.2.1.1 ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 

6. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม  
ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ปัจจุบันพบว่า
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม  
และสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศน์ถูกท าลายส่งผลให้
ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไปและน าไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมากมาย ทั้งนี้ปัญหาส าคัญอยู่ที่การ
สร้างจิตส านึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปมากกว่านี้จึงจ าเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวและป่าต้นน้ าซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดของพลังงานและต้นทางของด ารงชีวิต 

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นผู้ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพ่ือ
ท าหน้าที่ดูแลสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ การสร้างจิตส านึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะน าไปสู่การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เติบโตเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น มีความซื่อสัตย์ มีเมตตา ใจกว้าง กล้าหาญ มีอิสระ มีความเสมอภาค 

https://www.gotoknow.org/posts/317967


มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง รู้จักแก้ไขปัญหาและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระยะเวลาที่เพียงพอจึงจะได้ผล การใช้ศิลปะเป็นสื่อน าการเรียนรู้ท าให้ได้ใช้ทั้งร่างกาย พลังจินตนาการ รวมถึง
ความรู้สึกที่อยู่ลึกของจิตใจมาผสมผสาน จนสามารถปลดปล่อยศักยภาพภายในออกมา หากมีการเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ ท าความเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ชุมชนและวิถีชุมชนจะน าไปสู่ความรัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรียน รักท้องถิ่นบ้านเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป  

ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงเล็งเห็นความส าคัญและ  
ได้ด าเนินการจัด “โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม”ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยในการด าเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทต่างๆในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายยุวทูตรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือร่วมกันสังเกตสถานการณ์ผู้การท าลายทรัพยากรธรรมธรรมชาติและการลักลอบปล่อยมลพิษในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยในการด าเนินโครงการนี้จะสามารถช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้และเกิดความหวงแหน
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะท าให้เยาวชนมีรากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของ
สังคมประเทศไทยต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วัตถุประสงค ์(ควรระบุสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จเท่านั้น) 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภท

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  
3. เพ่ือการสร้างเครือข่ายยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อมในการร่วมกั นสังเกตสถานการณ์ผู้การท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบปล่อยมลพิษในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและเครือข่ายการท างานระหว่างภาคส่วนที่เข้าร่วม

โครงการ 

8. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 

๑) บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ - 

๒) บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ – 

๓) องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ - 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2561 

(Baseline) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

วิทยาลัยเทคนิค จ านวน 5 สถาบัน
ที่จะเข้าให้บริการวิชาการ 

สถาบัน - 5 6 7 

 



10. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค จ านวน 5 แห่ง หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

11. วันที่เริ่มโครงการ 
ให้บริการวิชาการแก่วิทยาลัยเทคนิค จ านวน 5 สถาบัน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

12. สาระส าคัญของโครงการ 
สรุปสาระส าคัญของ

โครงการ (NS) 
ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) 

เจ้าภาพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome: 
UC) หรือความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์  

4.2.1 จ านวนงบประมาณบูรณาการเพ่ือสิ่งแว
ล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดัชนีชี้วัด

ด้านการบริหาร 15 ปี) 

ปี 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที ่4.2 
มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 

วิทยาลัยเทคนิค
จ านวน 5 
สถาบันการศึกษา 

 

ผลลัพธ์ (Outcome: OC) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การลดมลพิษจากกิจกรรม
ประเภทต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน และการ
สร้างเครือข่ายยุวทูตรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

42.1.1 ระดับความส าเร็จของโครงการ 
Green University 

เจ้าภาพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) ปี 2561 2562 2563 2564 

องค์
ความรู ้ 1 1 1 1 

วิทยาลัยเทคนิค
จ านวน 5 
สถาบันการศึกษา 

 

ผลผลิตของโครงการ 
(Outputs: OP) ตามดัชนี
ชี้วัดผลงาน (KPI) ของ
โครงการ 
 

KPI1 ระดับความส าเร็จของโครงการ  
KPI2 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าภาพหรือ

แหล่งตรวจสอบ 
(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) ปี 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จของ
โครงการ Green 
University 
 

ร้อยละ 80 80 80  

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
มทร.พระนคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
การบริหารการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
การลดมลพิษจาก
กิจกรรมประเภท

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคคลากรและนักศึกษา
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใน

ร้อยละ 80 80 80  



มหาวิทยาลัย ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
และการสร้าง
เครือข่ายยวุทูต
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

3. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ชุมชน/สังคม 

ร้อยละ 80 80 80  

13. การด าเนินงานโครงการ 

 

กิจกรรม 
จ านวน/
หน่วยนับ 

เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ (MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(AI) 

1. กิจกรรมหลกั  
   การด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
และการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทต่างๆในชีวิตประจ าวัน และการสร้าง
เครือข่ายยุวทูตรักษ์สิ่งแวดลอ้มในการร่วมกนัสังเกตสถานการณ์ผูก้ารท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบปล่อยมลพิษในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

200 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.พระนคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการบรหิาร
การจัดการส่ิงแวดล้อม
และการลดมลพิษจาก
กิจกรรมประเภทต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน และ
การสร้างเครือข่ายยวุ
ทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

         1.1 จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.พระนคร          1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลกัการเบ้ืองต้น 1 คน 

         1.3 ปรับรายละเอียดตามความเห็นชอบขอผู้บริหาร 1 คน 

         1.4 ขออนุมัติโครงการ 1 คน 
         1.5 จัดท าแผนการด าเนนิกจิกรรม ประสานวทิยากรและจัดเตรียม
ทรัพยากรส าหรับการด าเนนิการ 

1 คน 

         1.6 ด าเนินการจัดโครงการ 6 คน วิทยาลัยเทคนิคจ านวน 5 
สถาบันการศึกษา 

         1.7 รายงานผลการจัดโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.พระนคร          1.8 ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 1 คน 

         1.9 รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 1 คน 
2. Milestone (Output : KPI) 

 
225 คน ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารการจัดการสิง่แวดลอ้มและการ
ลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทต่างๆ
ในชีวิตประจ าวนั และการสร้าง
เครือข่ายยุวทูตรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 



14. ทรัพยากรโครงการ (Input) 

 14.1 บุคลากร 

บุคลากร หน่วยนับ เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV) ฐานคติส าคัญ  
(AI) 

1. หัวหน้าโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร - อัตราเงินเฟ้อไม่เกิน
ร้อยละ 1 .4 โดยมี
ช่วงประมาณการที่ 
ร้อยละ 1.1 – 1.7 
(สืบค้นเมื่อ 1 พฤษจิ
ก า ย น  2 5 6 0 ,
กระทรวงการคลัง 

2. วิทยากรภายใน 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 6 คน วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มเป้าหมาย 
4. เจ้าหน้าทีฝ่่ายยานยนต ์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
5. งบประมาณ บาท 100,000 

  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

14.2 รายละเอียดงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  
 1. ค่าตอบแทน           รวม    18,000 บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 3 ชม. X 600 บาท x 5 วัน)    18,000 บาท 
 2. ค่าใช้สอย          รวม   44,000 บาท 

 ค่าอาหารว่าง (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน)     14,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 150  บาท x 5 วัน)     30,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ            รวม    38,000 บาท 
 ค่าวัสดุส านักงาน                     29,600 บาท 
 ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (5 ป้าย x 1,000 บาท)        5,000 บาท 
 ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ( 40 แผ่น x 85 บาท)                                        3,400 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000 บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณที่ 
              ได้รับอนมุัต ิ



ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
   (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน  

ปีงบประมาณนั้นๆ) 
15. ลักษณะโครงการ 
 การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) 
 การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 การดูงาน การฝึกศึกษา 
 การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

 



16. การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS) 

ข้อมูลโครงการ/แผนงาน (Work Breakdown Structure : WBS) 

ล าดับที ่ งานโครงการ วันเริ่ม วันเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ วันเริ่มงานจริง วันเสร็จงานจริง จ านวนผลงาน 
(Quantity) 

หน่วย 
(Unit) 

หมายเหต ุ

1.  โครงการ ยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม (Young Ambassadors for the Environment) 
 

วันจันทร์ท่ี 22 ตุลาคม 
2562  

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม 2563 

นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล วันจันทร์ท่ี 22 ตุลาคม 
2562 

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม 2563 

การให้บริการวิชาการ
แก่นักศึกษาและ
บุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิค 
จ านวน 5 แห่ง 

แห่ง  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

2.1 ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินจัดโครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้ างความเข้า ใจและตระหนั กถึ งการคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการด าเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทต่างๆในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การสร้างเครือข่ายยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือร่วมกันสังเกตสถานการณ์ผู้การท าลายทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
และการลักลอบปล่อยมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในการด าเนินโครงการนี้จะสามารถช่วยปลูกฝังให้เยาวชน
เกิดความตระหนักรู้และเกิดความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะท าให้เยาวชนมี
รากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคมประเทศไทยต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินโครงการเข้าอบรมในกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดต่างๆ 
ของประเทศไทย รวม 5 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 232 คน รายละเอียดดังนี้ 

  1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร            วันที่  25  พฤศจิกายน  2562 

  2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.     วันที่  29  พฤศจิกายน  2562 

  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก                 วันที่  30  พฤศจิกายน  2562 

  4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                              วันที่  11  ธันวาคม   2562 

  5. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ                     วันที่  12  ธันวาคม   2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร    
 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคชุมพร    

 
รูปที่ 2.1.1.1 มอบของที่ละลึกให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

 

 
รูปที่ 2.1.1.2 บรรยากาศการบรรยาย 



 
รูปที่ 2.1.1.3 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

 
 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.92 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  96.42  เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ์ ยังไม่มีความพร้อมและรองรับต่อกิจกรรมบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.       
 1) ผลการด าเนินงานโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.      

 
รูปที่ 2.1.2.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.2.2 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

 
 
 
 
 



 2) ผลการประเมินโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.      
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  96.18  เฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ์ ยังไม่มีความพร้อมและรองรับต่อกิจกรรมบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก           
 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก         

 
รูปที่ 2.1.3.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.3.2 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

 
 
 
 
 



 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก         
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  86.59  เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. จอแสดงผลการบรรยายเล็กเกินไป  
2. ระยะเวลาการบรรยายใช้เวลานาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.4 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 
รูปที่ 2.1.4.1 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 2.1.4.2 บรรยากาศการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 



2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  89.96  เฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
    
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    
 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

 

 
รูปที่ 2.1.5.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.5.2 บรรยากาศการบรรยาย 

 
 
 
 



 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  91.52  เฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
  - 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วันจันทร์  ที ่25 พฤศจิกายน 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร 
หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.98 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.98 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.92 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.81 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.69 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.73 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.86 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 4.81 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.84 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.84 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.86 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.75 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.77 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 4.79 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.81 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.66 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.81 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.79 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.83 

ค่าเฉลี่ย 4.82 
คิดเป็นร้อยละ 96.43 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันศุกร์  ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   

ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.79 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.39 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.77 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.77 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.79 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.98 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.39 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 4.39 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.34 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.57 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.59 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.57 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.39 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 4.59 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.39 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.39 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.20 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.20 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.18 

ค่าเฉลี่ย 4.51 
คิดเป็นร้อยละ 90.19 

 
 
 
 
 
  



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วันเสาร์  ที ่30 พฤศจิกายน 2562   
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.67 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.67 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.80 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.80 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.80 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.65 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.52 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 4.07 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.20 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.35 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 3.72 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.02 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.80 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 3.72 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.04 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.67 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 3.57 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.02 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.15 

ค่าเฉลี่ย 4.33 
คิดเป็นร้อยละ 86.59 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 ธันวาคม 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.63 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.35 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.42 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.54 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.55 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.54 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.60 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 3.94 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.02 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.08 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 3.69 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.00 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.43 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 3.73 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.10 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.50 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 3.88 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.21 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.17 

ค่าเฉลี่ย 4.23 
คิดเป็นร้อยละ 84.59 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

วันพุธ  ที่ 12 ธันวาคม 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.78 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.74 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.71 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.57 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.60 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.48 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.38 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 4.66 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.38 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.71 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.74 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.47 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 4.47 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.74 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.59 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.57 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.34 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.53 

ค่าเฉลี่ย 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.56 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทุตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   232 คน 
สถานภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน   232 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
เพศ  ชาย      จ านวน   211 คน  คิดเป็นร้อยละ  90.95 

หญิง   จ านวน     21 คน  คิดเป็นร้อยละ    9.05 
อายุ  ไม่เกิน 25 ปี   จ านวน   232 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม(เฉลี่ย) 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.77 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.63 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.72 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.70 

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเป็นอย่างดี 4.69 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.68 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.55 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งทั่วถึง 4.38 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.43 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.47 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.27 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.36 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 4.63 
14.มีการประเมินอบรมอย่างชัดเจน 4.28 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.42 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.59 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.20 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.31 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.37 

ค่าเฉลี่ย 4.50 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 

  
 



 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงาน......คณะวิศวกรรมศาสตร์.................. 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ 

 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562  - 31 มีนาคม 2563     ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25….. - 31 กันยายน 25…. 
ชื่อโครงการ ยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล 

3. สถานภาพของโครงการ    
  โครงการใหม่                      โครงการต่อเนื่อง     

4.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน        
  งบรายจ่าย  งบรายได้  งบภายนอก ระบุแหล่งงบประมาณ................................................... 
 4.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ          100,000  บาท 
 4.2 งบประมาณท่ีจ่ายจริง                   91,408  บาท 

4.3 งบประมาณเหลือจ่าย                     8,592  บาท 

5.  ระยะเวลา ก าหนดเวลาตามแผน ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 ปฏิบัติจริง  เสร็จสิ้นใน ธันวาคม 2562 

6. การบริการวิชาการแก่สังคม (มาตรฐาน สกอ. ตัวบ่งชีท้ี ่3.1) 
     6.1 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 5 แห่ง ดังนี้  
  1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
  2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 
  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
  4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
  5. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

6.2 มีการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กร 
   มี     ไม่มี 
 (ถ้ามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
6.3 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
   มี     ไม่มี 
 (ถ้ามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
6.4 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   มี     ไม่มี 
 (ถ้ามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 

สวพ. - บว. 11 
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