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คํานํา 
 

โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม จัดขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2562  ณ 5 วิทยาลัย

อาชีวะศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเปนการจัดอบรมการใหความรู ในแนวคิดใหเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาในประเทศไทยไดมีสวนรวมในการสรางความเขาใจและตระหนักถึงการคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ  

ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนใหเยาวชนสามารถเปนแกนนําในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี ้ผลการจัดอบรมสามารถนําไปบูรณาการในวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและสวนรวม 

 
 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ธันวาคม 2562  

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 



งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการดานบริการวิชาการ 

  หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
ชื่อโครงการ: ยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 
Project: Young Ambassadors for the Environment 

1. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  
� ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
� ยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
� ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ 
; ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
� ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ 

2. ความสอดคลองกับมิติ Balanced Scorecard 
� มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
� มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
; มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
� มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร (Capacity Building) 

3. ความสอดคลองกับกลยุทธ 
1.  กลยุทธที่ 4.2.1.1.2 การกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงค 
1. เปาประสงคท่ี 4.2 มหาวิทยาลัยสรางจิตสํานึก รักษา สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

5. ดัชนีชี้วัด (KPI) 

    4.2.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ Green University 

6. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนโดยไมมีการจัดการที่เหมาะสม  
ซึ่งที่ผานมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่ดี แตปจจุบันพบวา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย มีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนโดยไมมีการจัดการที่เหมาะสม  
และสิ้นเปลืองไมคุมคา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสภาพเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศนถูกทําลายสงผลให
ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไปและนําไปสูการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆมากมาย ทั้งนี้ปญหาสําคัญอยูที่การ
สรางจิตสํานึกใหตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือมิให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมากกวานี้จึงจําเปนที่เราจะตองรวมมือกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวและปาตนน้ําซึ่งถือเปนตนกําเนิดของพลังงานและตนทางของดํารงชีวิต 

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของประเทศชาติ เปนผูที่จะตองเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา เพ่ือ
ทําหนาที่ดูแลสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย การสรางจิตสํานึกใหตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะนําไปสูการจัดการและดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีในอนาคต การสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เติบโตเปนผูมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค เชน มีความซื่อสัตย มีเมตตา ใจกวาง กลาหาญ มีอิสระ มีความเสมอภาค 

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


มีความออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง รูจักแกไขปญหาและตระหนักในคุณคาของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว จําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูที่ เหมาะสมและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เปนระยะเวลาที่เพียงพอจึงจะไดผล การใชศิลปะเปนสื่อนําการเรียนรูทําใหไดใชทั้งรางกาย พลังจินตนาการ รวมถึง
ความรูสึกที่อยูลึกของจิตใจมาผสมผสาน จนสามารถปลดปลอยศักยภาพภายในออกมา หากมีการเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู ทําความเขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนชุมชนและวิถีชุมชนจะนําไปสูความรัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น รักโรงเรียน รักทองถิ่นบานเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติตอไป  

ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงเล็งเห็นความสําคัญและ  
ไดดําเนินการจัด “โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม”ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในประเทศไทยไดมีสวนรวมในการสรางความเขาใจและตระหนักถึงการคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ  
ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนใหเยาวชนสามารถเปนแกนนําในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยในการดําเนินโครงการประกอบดวยกิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทตางๆในชีวิตประจําวัน รวมถึงการสรางเครือขายยุวทูตรักษ
สิ่งแวดลอมเพ่ือรวมกันสังเกตสถานการณผูการทําลายทรัพยากรธรรมธรรมชาติและการลักลอบปลอยมลพิษในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยในการดําเนินโครงการนี้จะสามารถชวยปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความตระหนักรูและเกิดความหวงแหน
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งจะทําใหเยาวชนมีรากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของ
สังคมประเทศไทยตอไปในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 

 

7. วัตถุประสงค (ควรระบุสิ่งที่ตองการท าใหส าเร็จเทานั้น) 
1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2. เพ่ือถายทอดองคความรูดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภท

ตางๆในชีวิตประจําวัน  
3. เพ่ือการสรางเครือขายยุวทูตรักษสิ่งแวดลอมในการรวมกั นสังเกตสถานการณผูการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบปลอยมลพิษในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
4. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางเยาวชนและเครือขายการทํางานระหวางภาคสวนที่เขารวม

โครงการ 

8. การบูรณาการองคความรูระหวางสาขาวิชา 

๑) บูรณาการกับคณะวิชา/หนวยงาน ระบุ - 

๒) บรูณาการกับสาขาวิชา ระบุ – 

๓) องคความรูที่ตองการบูรณาการขามศาสตร (ถามี) ไดแก - 

9. กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย หนวยนับ 
ป 2561 

(Baseline) 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

วิทยาลัยเทคนิค จํานวน 5 สถาบัน
ที่จะเขาใหบริการวิชาการ 

สถาบัน - 5 6 7 

 



10. สถานที่ด าเนินการ 

หองประชุมวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 5 แหง หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

11. วันที่เริ่มโครงการ 
ใหบริการวิชาการแกวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 5 สถาบัน ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

12. สาระส าคัญของโครงการ 
สรุปสาระส าคัญของ

โครงการ (NS) 
ตัวบงชี้ผลงาน (OVI) 

เจาภาพหรือ
แหลงตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) 

ผลลัพธบั้นปลาย 
(Ultimate Outcome: 
UC) หรือความส าเร็จตาม
เปาประสงค  

4.2.1 จํานวนงบประมาณบูรณาการเพ่ือสิ่งแว
ลอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดัชนีชี้วัด

ดานการบริหาร 15 ป) 

ป 2561 2562 2563 2564 

เปาประสงคที ่4.2 
มหาวิทยาลัยสรางจิตสํานึก 
รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 
 

รอยละ 80 80 80 80 

วิทยาลัยเทคนิค
จํานวน 5 
สถาบันการศึกษา 

 

ผลลัพธ (Outcome: OC) 
ผูเขารวมโครงการไดรับการ
ถายทอดความรูถายทอด
องคความรูดานการบริหาร
การจัดการสิ่งแวดลอมและ
การลดมลพิษจากกิจกรรม
ประเภทตางๆใน
ชีวิตประจําวัน และการ
สรางเครือขายยุวทูตรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

42.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ 
Green University 

เจาภาพหรือ
แหลงตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) ป 2561 2562 2563 2564 

องค
ความรู 1 1 1 1 

วิทยาลัยเทคนิค
จํานวน 5 
สถาบันการศึกษา 

 

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

KPI1 ระดับความสําเร็จของโครงการ  
KPI2 รอยละความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ เจาภาพหรือ

แหลงตรวจสอบ 
(MOV) 

ฐานคติ
ส าคัญ 
(IA) ป 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสําเร็จของ
โครงการ Green 
University 
 

รอยละ 80 80 80  

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มทร.พระนคร 

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับการถายทอด
ความรูถายทอด
องคความรูดาน
การบริหารการ
จัดการ
สิ่งแวดลอมและ
การลดมลพิษจาก
กิจกรรมประเภท

2. รอยละความพึงพอใจ
ของบุคคลากรและนักศึกษา
ตอสิ่งแวดลอมภายใน

รอยละ 80 80 80  



มหาวิทยาลัย ตางๆใน
ชีวิตประจําวัน 
และการสราง
เครือขายยวุทูต
รักษสิ่งแวดลอม 
 

3. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาโครงการรวมกับ
ชุมชน/สังคม 

รอยละ 80 80 80  

13. การด าเนินงานโครงการ 

 

กิจกรรม 
จ านวน/
หนวยนับ 

เจาภาพหรือแหลง
ตรวจสอบ (MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(AI) 

1. กิจกรรมหลกั  
   การดําเนินการถายทอดองคความรูดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม
และการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทตางๆในชีวิตประจําวัน และการสราง
เครือขายยุวทูตรักษสิ่งแวดลอมในการรวมกนัสังเกตสถานการณผูการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบปลอยมลพิษในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

200 คน คณะวิศวกรรมศาสตร  
มทร.พระนคร 

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับการถายทอด
ความรูถายทอดองค
ความรูดานการบรหิาร
การจัดการส่ิงแวดลอม
และการลดมลพิษจาก
กิจกรรมประเภทตางๆ
ในชีวิตประจําวัน และ
การสรางเครือขายยวุ
ทูตรักษสิ่งแวดลอม 
 

         1.1 จดัทํารางและรายละเอียดโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร  
มทร.พระนคร          1.2 นําเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลกัการเบ้ืองตน 1 คน 

         1.3 ปรับรายละเอียดตามความเห็นชอบขอผูบริหาร 1 คน 

         1.4 ขออนุมัติโครงการ 1 คน 

         1.5 จดัทําแผนการดําเนนิกจิกรรม ประสานวทิยากรและจัดเตรียม
ทรัพยากรสําหรับการดําเนนิการ 

1 คน 

         1.6 ดําเนินการจัดโครงการ 6 คน วิทยาลัยเทคนิคจํานวน 5 
สถาบันการศึกษา 

         1.7 รายงานผลการจัดโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร  
มทร.พระนคร          1.8 ติดตามการนําองคความรูไปใชประโยชน 1 คน 

         1.9 รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ 1 คน 

2. Milestone (Output : KPI) 
 

225 คน ผูเขารวมโครงการไดรับการถายทอด
ความรูถายทอดองคความรูดานการ
บริหารการจัดการสิง่แวดลอมและการ
ลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ในชีวิตประจําวนั และการสราง
เครือขายยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 



14. ทรัพยากรโครงการ (Input) 

 14.1 บุคลากร 

บุคลากร หนวยนับ เจาภาพหรือแหลงตรวจสอบ (MOV) ฐานคติส าคัญ  
(AI) 

1. หัวหนาโครงการ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร - อัตราเงินเฟอไมเกิน
รอยละ 1 .4 โดยมี
ชวงประมาณการที่ 
รอยละ 1.1 – 1.7 
(สืบคนเมื่อ 1 พฤษจิ
ก า ย น  2 5 6 0 ,
กระทรวงการคลัง 

2. วิทยากรภายใน 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร 

3. เจาหนาที่บริหารโครงการ 6 คน วิทยาลัยเทคนิคกลุมเปาหมาย 

4. เจาหนาทีฝ่ายยานยนต 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร 

5. งบประมาณ บาท 100,000 

  (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 

14.2 รายละเอียดงบประมาณ 

สวนที่ 1  
 1. คาตอบแทน           รวม    18,000 บาท 

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

 คาอาหารวาง (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน)     14,000 บาท 
 คาอาหารกลางวัน (40 คน x 150  บาท x 5 วัน)     30,000 บาท 
3. คาวัสดุ            รวม    38,000 บาท 
 คาวัสดุสํานักงาน                     29,600 บาท 
 คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ (5 ปาย x 1,000 บาท)        5,000 บาท 
 คาโปสเตอรประชาสัมพันธ ( 40 แผน x 85 บาท)                                        3,400 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000 บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ โดยเบิกจายจริงตามหลักเกณฑที่กําหนด ไมเกินงบประมาณที่ 
              ไดรับอนมุัต ิ



สวนที่ 2 งบประมาณท่ีใชในการติดตามผลการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการหลังจากการรับบริการไปแลว  
   (ถามีใหแสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใชในการติดตามผลฯ และตองเบิกจายภายใน  

ปงบประมาณนั้นๆ) 
15. ลักษณะโครงการ 
; การอบรม (การบรรยาย/การฝกปฏิบัติ) 
� การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
� การดูงาน การฝกศึกษา 
� การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
� การวิเคราะห การทดสอบ การตรวจสอบ 
� การฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูเทคโนโลยี 
� การใหบริการขอมูล การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
� อ่ืน ๆ 

 



16. การแบงรายละเอียดโครงสรางงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS) 

ขอมูลโครงการ/แผนงาน (Work Breakdown Structure : WBS) 

ลําดับที ่ งานโครงการ วันเริ่ม วันเสร็จ ผูรบัผิดชอบ วันเริ่มงานจริง วันเสร็จงานจริง 
จํานวนผลงาน 
(Quantity) 

หนวย 
(Unit) 

หมายเหต ุ

1.  โครงการ ยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม (Young Ambassadors for the Environment) 
 

วันจันทรท่ี 22 ตุลาคม 
2562  

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม 2563 

นายพุทธิพงศ เลขะชัยวรกุล วันจันทรท่ี 22 ตุลาคม 
2562 

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม 2563 

การใหบริการวิชาการ
แกนักศึกษาและ
บุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิค 
จํานวน 5 แหง 

แหง  

          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          

 

 



 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

2.1 ผลการด าเนินงาน 
การดําเนินจัดโครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาในประเทศไทยไดมีสวนรวมในการสร างความเขา ใจและตระหนั กถึ งการคุณคา

ทรัพยากรธรรมชาติ  ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนใหเยาวชนสามารถเปนแกนน าในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในการด าเนินโครงการประกอบดวยกิจกรรมการถายทอดองคความรู

ดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมและการลดมลพิษจากกิจกรรมประเภทตางๆในชีวิตประจ าวัน รวมถึง

การสรางเครือขายยุวทูตรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือรวมกันสังเกตสถานการณผูการท าลายทรัพยากรธรรมธรรมชาติ

และการลักลอบปลอยมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในการด าเนินโครงการนี้จะสามารถชวยปลูกฝงใหเยาวชน

เกิดความตระหนักรูและเกิดความหวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งจะท าใหเยาวชนมี

รากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคมประเทศไทยตอไปในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ดําเนินโครงการเขาอบรมในกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดตางๆ 

ของประเทศไทย รวม 5 แหง รวมผูเขารวมโครงการ 232 คน รายละเอียดดังนี้ 

  1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร            วันที่  25  พฤศจิกายน  2562 

  2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล 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) ผลการดําเนินงานวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคชุมพร    

 
รูปที่ 2.1.1.1 มอบของที่ละลึกใหแกผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

 

 
รูปที่ 2.1.1.2 บรรยากาศการบรรยาย 



 
รูปที่ 2.1.1.3 ถายรูปรวมกับผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา 

 
 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
  ดานการใหบริการของเจาหนาที่   เฉลี่ย 4.92 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานวิทยากร    เฉลี่ย 4.78 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.81 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.76 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานประโยชนจากการับบริการ  เฉลี่ย 4.81 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        รอยละ  96.42  เฉลี่ย 4.82 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ ยังไมมีความพรอมและรองรับตอกิจกรรมบางสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล ขส.ทบ.       
 1) ผลการดําเนินงานโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล ขส.ทบ.      

 
รูปที่ 2.1.2.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.2.2 ถายรูปรวมกับผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา 

 
 
 
 
 



 2) ผลการประเมินโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล ขส.ทบ.      
  ดานการใหบริการของเจาหนาที่   เฉลี่ย 4.67 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานวิทยากร    เฉลี่ย 4.72 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.49 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.32 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานประโยชนจากการับบริการ  เฉลี่ย 4.18 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        รอยละ  96.18  เฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ ยังไมมีความพรอมและรองรับตอกิจกรรมบางสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก           
 1) ผลการดําเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก         

 
รูปที่ 2.1.3.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.3.2 ถายรูปรวมกับผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา 

 
 
 
 
 



 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก         
  ดานการใหบริการของเจาหนาที่   เฉลี่ย 4.73 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานวิทยากร    เฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.12 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.09 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานประโยชนจากการับบริการ  เฉลี่ย 4.08 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        รอยละ  86.59  เฉลี่ย 4.33 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

1. จอแสดงผลการบรรยายเล็กเกินไป  
2. ระยะเวลาการบรรยายใชเวลานาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.4 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
 1) ผลการดําเนินงานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 
รูปที่ 2.1.4.1 ถายรูปรวมกับผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 2.1.4.2 บรรยากาศการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 



2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
  ดานการใหบริการของเจาหนาที่   เฉลี่ย 4.71 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานวิทยากร    เฉลี่ย 4.64 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.40 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.40 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานประโยชนจากการับบริการ  เฉลี่ย 4.34 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        รอยละ  89.96  เฉลี่ย 4.49 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
    
 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    
 1) ผลการดําเนินงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

 

 
รูปที่ 2.1.5.1 บรรยากาศการบรรยาย 

 

 
รูปที่ 2.1.5.2 บรรยากาศการบรรยาย 

 
 
 
 



 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
  ดานการใหบริการของเจาหนาที่   เฉลี่ย 4.68 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานวิทยากร    เฉลี่ย 4.58 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.56 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.63 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ดานประโยชนจากการับบริการ  เฉลี่ย 4.43 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        รอยละ  91.52  เฉลี่ย 4.57 อยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
  - 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 

วันจันทร์  ที ่25 พฤศจิกายน 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร 
หัวขอการประเมิน คะแนนรวม 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.98 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.98 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.92 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.81 

x ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.69 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.73 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.86 

x 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 

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

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.79 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.83 

คาเฉลี่ย 4.82 
คิดเปนรอยละ 96.43 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 
วันศุกร์  ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   

ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หัวขอการประเมิน คะแนนรวม 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.79 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.39 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.77 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.77 

x ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.79 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.98 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.39 

x 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 

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

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.20 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.18 

คาเฉลี่ย 4.51 
คิดเปนรอยละ 90.19 

 
 
 
 
 
  



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 
วันเสาร์  ที ่30 พฤศจิกายน 2562   

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หัวขอการประเมิน คะแนนรวม 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.67 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.67 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.80 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.80 

x ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.80 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.65 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.52 

x 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 

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

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.02 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.15 

คาเฉลี่ย 4.33 
คิดเปนรอยละ 86.59 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 ธันวาคม 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
หัวขอการประเมิน คะแนนรวม 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.63 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.35 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.42 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.54 

x ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.55 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.54 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.60 

x 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 

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

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.21 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.17 

คาเฉลี่ย 4.23 
คิดเปนรอยละ 84.59 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการถายทอดองคความรูเศรษฐกิจเชิงนิเวศนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

วันพุธ  ที่ 12 ธันวาคม 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

หัวขอการประเมิน คะแนนรวม 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.78 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.74 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.71 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.57 

x ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.60 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.48 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.38 

x 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 

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

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.34 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.53 

คาเฉลี่ย 4.58 
คิดเปนรอยละ 91.56 

  
 
 
 
 
 



สรุปผลประเมิน 
โครงการยุวทุตรักษสิ่งแวดลอม 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน   232 คน 
สถานภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน   232 คน  คิดเปนร้อยละ  100 
เพศ  ชาย      จ านวน   211 คน  คิดเปนร้อยละ  90.95 

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

หัวขอการประเมิน คะแนนรวม(เฉลี่ย) 

x ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเปนมิตร 4.77 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเปนอย่างด ี 4.63 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.72 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.70 

x ด้านวิทยากร  

5.วิทยากรมีการเตรยีมการอบรมเปนอย่างดี 4.69 
6.วิทยากรเปนผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.68 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ 4.55 

x 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 

x ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

15.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.42 
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเปนระเบียบวินัย 4.59 
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.20 

x ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  

18.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.31 
19.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.37 

คาเฉลี่ย 4.50 
คิดเปนรอยละ 90.00 

  
 



 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
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  4 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                              วันที่  11  ธันวาคม   2562 

  5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ                     วันที่  12  ธันวาคม   2562 

 

กรณีด าเนินโครงการไมตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 

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

8. งบประมาณโครงการ  
แหลงเงิน ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจาย    100,000 99,808 192 
2. งบเงินรายได     
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคโครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดยอ) 

1. โครงการฯ ไดเขาไปสรางองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
นักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาไดตระหนักรูถึงสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

2. วิทยากรโครงการฯ ถายทอดองคความรูดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมและการลดมลพิษ
จากกิจกรรมประเภทตางๆในชีวิตประจําวัน และทําใหเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการ ตองเรงลด
มลพิษ จากการใชชีวิตประจําวัน และจิตใจที่จะรักษสิ่งแวดลอม 

3. โครงการฯไดสรางเครือขายยุวทูตรักษสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาอาชีวะศึกษา ในการรวมกัน
สังเกตสถานการณผูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบปลอยมลพิษในพ้ืนที่ ใกล
ชุมชนของตนเอง 

4. โครงการฯ สรางความสัมพันธอันดีระหวางเยาวชนและเครือขายที่เปนบุคคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวะเพ่ือเรงพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชพื้นฐานในการเปนยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 
 

จ านวนผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผูเขารวมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเปน

รอยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผูบริหาร      
2. อาจารย      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา      
5. ศิษยเกา      
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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 ยุวทูตรักษสิ่งแวดลอม 

2. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นายพุทธิพงศ เลขะชัยวรกุล 

3. สถานภาพของโครงการ    
;  โครงการใหม                    �  โครงการตอเนื่อง     

4.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน        
 ; งบรายจาย � งบรายได � งบภายนอก ระบุแหลงงบประมาณ................................................... 
 4.1 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ          100,000  บาท 

 4.2 งบประมาณท่ีจายจริง                   99,808  บาท 

4.3 งบประมาณเหลือจาย                       192  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 แหง ดังนี้  

  1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

  2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 

  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

  4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

  5. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

6.2 มีการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคกร 

 �  มี   ;  ไมมี 

 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 

6.3 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดเจน 

 �  มี   ;  ไมมี 

 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 

6.4 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 �  มี   ;  ไมมี 

 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 

สวพ. - บว. 11 
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