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ค ำน ำ 

โครงการการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ เป็นการจัดโครงการที่
น าเอาศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับกลุ่มเป้ามหายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวคือ
นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะส่งเสริม และเพ่ิมเติมความรู้และทักษะให้กับผู้
เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีสมรรถนะตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การ
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาและสามารถ
พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งและสามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้
อย่างยั่งยืน   

 การจัดด าเนินโครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  ได้รับการ
ตอบรับจากสถาบันอาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ทั้ง 4 แห่ง อันประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จาก
การด าเนินงานทั้ง 4 สถาบันอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว  ทั้งนี้ ผลการจัดฝึกอบรมสามารถนาไปบูรณาการใน
วิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและส่วนรวม  

 
 
 
 
 

       คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

    ธันวาคม 2562 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 



แบบ ง.6 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
2. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 
     งบประมาณอ่ืนๆ...........โปรดระบุ.......................................................................... 

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบูรณาการ 
          ……………………..โปรดระบุ........................................................................................... 

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ   
 ข้อ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เลือกแผนแม่บทข้อ 23)  
 ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เลือกแผนแม่บทข้อ 11 หรือข้อ 12) 

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
 



7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

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

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1.1.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
11. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การส่งเสริม สร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ซึ่งทุนมนุษย์ของประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคน โดยผลลัพธ์ทางการศึกษา การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันยังพบว่ากลุ่มตลาดแรงงานต้องการ
แรงงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับการศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งมีทักษะเฉพาะด้านในสายวิชาชีพของตน 
อาชีวศึกษาจึงถือเป็นระดับการศึกษาที่ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันพบว่าการจัดการการเรียนสอนของ
วิทยาลัยเทคนิคส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาชีพพ้ืนฐานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่งผลให้นักเรียนใน
ปัจจุบันขาดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมที่พิจารณาทั้งในด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุน ความคิดสร้างสรรค์ การท าเพ่ือสังคมประไทยในยุค 4.0 และการพิจารณาด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่นักเรียน
อาชีวศึกษาได้ให้ความสนใจและตัดสินใจเลือกที่จะเข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง และเป็น
สถาบันการศึกษาที่มากด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในด้านวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศไทย  
ในยุค 4.0 ได้อย่างครบถ้วน  

จากศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ทางผู้จัดท าโครงการจึงมี
แนวความคิดท่ีจะส่งเสริมและเพ่ิมเติมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาและสามารถพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งและสามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 



12. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยตามนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 
2) เพ่ือพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
3) เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 

13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 

๑) บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ.... คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒) บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ....สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน วศิวกรรม
บ ารุงรักษา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล 

๓) องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ - 

14. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จ านวน 4 สถาบันที่จะเข้าให้บริการวิชาการ  

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
       - อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มเป้าหมาย 
       - พนักงานขบัรถ                                                                         

รวมทั้งสิ้น 

 
135 

 
2 
6 
4 
1 

148 

15. สถานที่จัดโครงการ 

    ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค จ านวน 4 แห่ง หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสมดังนี้ 

  1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

  2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   วันที่ 18 ธันวาคม 2562 

  3. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

  4. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

     ให้บริการวิชาการแก่วิทยาลัยเทคนิค จ านวน 4 สถาบัน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม  – 24 ธันวาคม 2562 



17. การด าเนินโครงการ  
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การวางแผนปฏิบัติงาน              
1.1 จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             
1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบ้ืองต้น             
1.3 ปรับรายละเอียดตามความเห็นชอบขอผู้บริหาร             
1.4 ขออนุมัติโครงการ             
1.5 จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม ประสานวิทยากรและ
จัดเตรียมทรัพยากรส าหรับการด าเนินการ 

            

2. การด าเนินงาน              
2.1 ด าเนินการจัดโครงการ             
2.2 รายงานผลการจัดโครงการ             
3. การติดตามและการประเมินผล              
3.1 ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์             
3.2 รายงานการประเมนิผลโครงการฉบับสมบูรณ์             

18. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าที่ปรากฏชื่อโครงการด้วยเพื่อประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 
19. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   

ส่วนที่ 1  
 1. ค่าตอบแทน           รวม  14,400 บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 4 วัน) 14,400   บาท 
 2. ค่าใช้สอย          รวม      35,200 บาท 

 ค่าอาหารว่าง (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน)    11,200  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 150  บาท x 4 วัน)    24,000  บาท 
3. ค่าวัสดุ            รวม     50,400 บาท 
    ค่าวัสดุส านักงาน      43,000   บาท 
 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.5 x 2 เมตร จ านวน 4 ป้าย        4,000  บาท 
 ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (40 แผ่น x 85 บาท)                                            3,400  บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณที่ 
           ได้รับอนุมัต ิ



ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณนั้นๆ) 

 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

 สามารถพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร่วมกันระหว่างหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวิศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

 นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ านวิศวกรรม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการสร้างนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือ
อย่างบูรณาการของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และคณาจารย์จาก
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มเป้าหมาย 

20.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเครือข่ายความร่วม

ของสถาบันการศึกษาในสายวิชาชีพในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 ช่างเทคนิคมีการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีความช านาญและพัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 

 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างหน่วยงานสถาบันอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย 

21. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  
21.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

(3.1.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการท่ีมีผลงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

21.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 KPI 1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 

เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
 KPI 2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่อง

ร่วมกับมหาวิทยาลัย 



21.3 ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ดังนี ้

 

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไมส่ามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

   21.4 ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... ดงันี้ 

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร่ 

      ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

3. จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

     มีการเผยแพร่ 

     ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 
ผลผลิต 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 



22. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 

ชื่อ – สกุล   นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย                  ต าแหน่ง อาจารย์/หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 0-2836-3000 ต่อ 4129        โทรศัพทม์ือถือ 09-2253-6240 

E-mail address suwat.pa@rmutp.ac.th 
 

 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
     (นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย) 
              วันที่......................................... 
 
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
       (นายณัฐวรพล   รัชสิริวัชรบุล) 
                วันที่......................................... 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

2.1 ผลการด าเนินงาน 
ผลการจัดด าเนินโครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ ได้รับการ

ตอบรับจากสถาบันอาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ทั้ง 4 แห่ง อันประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จาก
การด าเนินงานทั้ง 4 สถาบันอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว  โดยมีร่วมผู้เข้าร่วมโครงการ 275 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จ านวน 59 คน 

 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จ านวน 65 คน 

 3. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จ านวน 61 คน 

 4. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จ านวน 90 คน 
 
2.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    

 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

รูปที่ 2.1.1.1 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



 
รูปที่ 2.1.1.2 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

รูปที่ 2.1.1.3 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.92 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  96.35  เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ์ ยังไม่มีความพร้อมและรองรับต่อกิจกรรมบางส่วน 
 
 



2.1.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    

 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   

   

รูปที่ 2.1.2.1 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

       

    

รูปที่ 2.1.2.2 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

      
 
 



  

  

รูปที่ 2.1.2.3 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  96.62  เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1. สถานที่การบรรยาย อุปกรณ์ ยังไม่มีความพร้อมและรองรับต่อกิจกรรมบางส่วน  
2. โต๊ะส าหรับการจดบันทึก มีจ านวนน้อย ไม่เพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
  



2.1.3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี   

  

รูปที่ 2.1.3.1 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

  

รูปที่ 2.1.3.2 การจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  96.22  เฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. จอแสดงผลการบรรยายเล็กเกินไป  
2. ระยะเวลาการบรรยายใช้เวลานาน 
3. สภาพอากาศร้อน ไม่ได้บรรยายในห้องประชุมที่มีเครื่องปรับอากาศ  
4. ไม่มีโต๊ะส าหรับการจดบันทึก 

 
 
  



2.1.4 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี  

 1) ผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

  
 

รูปที่ 2.1.4.1 บรรยากาศการฝึกอบรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

  

รูปที่ 2.1.4.2 บรรยากาศการฝึกอบรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 
2) ผลการประเมินวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   เฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านวิทยากร    เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  ด้านประโยชน์จากการับบริการ  เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  คะแนนรวม        ร้อยละ  91.45  เฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
    
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. สถานที่การจัดอบรม ไม่มีเก้าอ้ีให้นั่ง  
2. ห้องท่ีใช้ในการจัดบรรยาย มีขนาดใหญ่เกินไป  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 19  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี จังหวดัชลบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1.  นายสรยุทธ กรีดกราย  

2.  นายวทัญญู แซ่อ๊ึง  

3.  นายพงษกร ส าเนียงเสนาะ  

4.  นายสุทธิโคติ กรีดกราย  

5.  นายโอกาส ทีปการาช  

6.  นายกิตติพงษ์ แช่มเงิน  

7.  นายสุทธิพงษ์ ค าภูเงิน  

8.  นายเพชรายุธ พลายมงคล  

9.  นายนวชาต วิไลเลิศ  

10.  นายธนพนธ์ บุญแน่น   

11.  นายกฤษณ์ ทะเลน้อย  

12.  นายธนากร เนื่องจ านงค์  

13.  นายกิตติพงศ์ ตบักลาง  

14.  นายถิรยุทธ์ มั่นยืน  

15.  นางสาวบราเจียง พรสวรรค์  

16.  นายสมพร ค ามาพันธ์  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 19  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี จังหวดัชลบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

17.  นายณัฐวุฒิ นามวิชา  

18.  นายอรรถพล สโมทัย  

19.  นางสาวเมธีรา วงศ์อ่อง  

20.  นางสาวชิดชนก ปานแสงทอง  

21.  นายคมสันต์ พลดงนอก  

22.  นายธนชัย เสมอพงษ์  

23.  นายวีรภัทร มนพรมมา  

24.  นายวีรภัทร ซามี  

25.  นายรัชพล รินฟอง  

26.  นายจารุเดช สว่างธัม  

27.  นายธนยศ กิจเจริญทรัพย์ดี  

28.  นายธนาธิป สันติวนกุล  

29.  นายศรเทพ ชุมผล  

30.  นายวีระพร บุตรอัง  

31.  นายสนธยา หรั่งซื้อ  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 19  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี จังหวดัชลบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

32.  นายฐิตินันท์ ริงาม  

33.  นายเจษฎากร แก้วชมภู  

34.  นายศรายุธ ดีรัศมี  

35.  นายคณาวุฒิ งานเสมอ  

36.  นายใจดี อองสวน  

37.  นายไตรภพ แซ่ตั้ง  

38.  นายวัชรากร วิเชียร  

39.  นายพงศธร โรจน์จ านงค์  

40.  นายอรรถพร ทูธิชินโชติ  

41.  นายสุวัฒน์ น่าเกลือ  

42.  นายสุธเดช เขียวบัวสี  

43.  นายพงษ์พิสิษฐ์ ประสงค์เศษ  

44.  นายธนวัฒน์ พรนิคม  

45.  นายลัทธพล สิงห์ค า  

46.  นายอัศนี จิรานุวัฒน์  

47.  นายสุทธินันท์ กองทอง  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 19  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี จังหวดัชลบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

48.  นายสุรพศ ค าอ่อน  

49.  นายปฐวี วงษ์จันทร์  

50.  นายรัชวุฒิ เจริญอร่ามกุล  

51.  นายศุภคม กิตติกุลสวัสดิ์  

52.  นายอภิศักดิ์ แซ่คู  

53.  นายสิรภพ กวนค าอุ้ย  

54.  นายมานะ สิจ้อย  

55.  นายถาวร ขจรจิดาการ  

56.  นายภานุวัฒน์ เคะนะอ่อน  

57.  นายธีรเดช เหลืองอ่อน  

58.  นายเทอดศักดิ์ วงษ์แก้ว  

59.  นายรุ่งโรจน์ ชัยศรี  

60.  นายกิตตินันท์ ศิลป์ประเสริฐ  

61.  นายธีรพงน์ ผดุอมารวรกุล  

 



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1.  นายหรรษา นาคภิบาล  

2.  นายวีระยุทธ ยิ่งเจริญ  

3.  นางสาวเพ็ญนภา   

4.  นางสาวสุภากรณ์ ช านาญจิตร  

5.  นางสาวมนันญา วันทา  

6.  นายยงยุทธ์ ไตรวิท   

7.  นางสาวณิชานาฏ เหมัน  

8.  นายณัฐพนธ์ สุวรรณพัฒน์  

9.  นางสาวสุมินตา จอมประโคน  

10.  นางสาวนัทธมน กันหาพร  

11.  นายภัทรผล หมื่นพหล  

12.  นางสาวพิมพ์ชนก ลือสมุทร  

13.  นางสาวเมธาวี อุดมฤทธิ์  

14.  นางสาวอภิญญ์ ผึ้งน้อย  

15.  นางสาวอภิญญา เกิดบ้านใหม่  

16.  นางสาวภัทธลดา เพศบุญธรรม  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

17.  นางสาวจุฑาทิพย์ พามา  

18.  นายชินกิจ ใบละมุด  

19.  นายภักดีภูมิ สุขกล่ า  

20.  นายชนะศักดิ์ ศิลารัตน์  

21.  นายศุภกร ผลภาวร  

22.  นายภาณุวัฒฯ พรมพิมพ์  

23.  นายโชค ชูเชิด  

24.  นายภูวพัตถ์ ทีฆะสัมพันธ์  

25.  นายพงศพัศ มาเจริญ  

26.  นายสิรภพ ผลไม ้  

27.  นายฉัตรขเนตร พรหมแขการ์  

28.  นายชัยเทพ   

29.  นายอดิเทพ วรรณมาตร  

30.  นายประภาส คานะมี  

31.  นายธนพล ศิริยม  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

32.  นายไชยรัตน์ ยาชมภู  

33.  นายนาวิน จาติตนนท์  

34.  นายคุณานนท์ มณีธรรม  

35.  นายจิรายุทธ์ สุขากษม  

36.  นายปรัตถกร จักษุอินทร์  

37.  นายเกรียงศักดิ์ ขจรกุม  

38.  นายสุศิพล ป่าตาล  

39.  นายกฤษณัฐ ชาวดง  

40.  นายกานต์นนท์ สิทธิ์น้อย  

41.  นายอภิวัฒน์ ถาวร  

42.  นายชายนธ์ ศรีมะโน  

43.  นายวิญญู แซ่เอ่ืยว  

44.  นายธนดล ไสยอรรถ  

45.  นายวิชิตชัย สุขน้อย  

46.  นายพัฒกานต์ ผลิพล  

47.  นายธนศักดิ์ วงษ์วัง  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

48.  นายองครักษ์ ค าเสียง  

49.  นายวัฒนกุล อนุเดช  

50.  นายอดิเรก นิลมูล  

51.  นายกิตติศักดิ์ เพ็ญศรี  

52.  นายเกษม กลิ่มหอม  

53.  นายเมธี มาสาร  

54.  นายฐาปนิต นุชเจริญ  

55.  นายพรเทพ ค าภิธะ  

56.  นายประสิทธิ์ หมื่นสท้าน  

57.  นายภัทรผล มาเกิด  

58.  นายคชรัตน์ หลวงตร  

59.  นายกาญจนศักดิ์ พุตมิตรภูมิ  

60.  นายจตุภัทร กลิ่นจันทร์  

61.  นายจักรี นวลเจริญ  

62.  นายธนพล บุญครุฑ  

63.  นายวีรภัทร สุพิมพิทักษษ์  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

64.  นายธนชัย สงใย  

65.  นายอภิสิทธิ์ ฝีมือสาร  

66.  นายชัชวาล พรหมมาศ  

67.  นายศักรินทร์ ศรีหิรัญ  

68.  นายคธาทิพ อยู่จ าเนียง  

69.  นายชานนท์ ติรงศ์รัตน์  

70.  นายธรรมรินทร์ แสงทอง  

71.  นายอดิศักดิ์ โตเจริญ  

72.  นายศราวุธ สันตรีเพ็ชร์  

73.  นายปฏิมา ปทุมานนท์  

74.  นายชลิสิทธิ์ แก้วบุบษา  

75.  นายรณพร บุญมากุล  

76.  นายภูวดล มุสิกชาติ  

77.  นายจักราพันธ์ พุฒพิชัย  

78.  นายดมสัน อินกฤตร์  

79.  นายปฎิภาณ ปานันท์  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

80.  นายพงศกร ทิพย์มณทกา  

81.  นายวิโรจน์ เสนงกั้น  

82.  นายจักรกฤษณ์ สีลา  

83.  นายชัชพล กระทุ่มเขต  

84.  นายภาณุพงษ์ เกลียวทอง  

85.  นายอาทิตย์ อภิญญา  

86.  นายกฤศ สยุทธ์  

87.  นายสุริยัน คันธนู  

88.  นายอนันต์ อยู่รู้  

89.  นายนพรัตน์ คุณประโยชน์  

90.  นายกฤษดา แปลงนารี  

 



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1.  นายวิชรพงษ์ ปานรัตน์  

2.  นายโชคมี เปลี่ยนสกุลวงศ์  

3.  นายธวัชชัย ขุนณูธ  

4.  นายสิริพล โกเศกุล  

5.  นายพรโสกน กู่สกุล  

6.  นายขวัญชัย คชเสถียร  

7.  นายปริญญา แสนสุดสวาท  

8.  นายภานุพัฒน์ สว่างศรี  

9.  นายนที เทียนแท้  

10.  นางสาวรังสีมา แสงทินกร  

11.  นางสาวสุนิสา ส าสาย  

12.  นายกฤษฎา อินทรพิมล  

13.  นายธนุส สวทอง  

14.  นายดิร สังข์ทอง  

15.  นายอภิวัฒนา บุตรพงษ์  

16.  นายอัจฉริยะ ศรีสาดรสุข  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

17.  นายพิชิต เข็มกลัด  

18.  นายไพศาล เสือเล็ก  

19.  นายวันเฉลิม ชุมนาลี  

20.  นายอริศร จันทร์ฉาย  

21.  นายสิทธิเดช ก าเหนิดอุย  

22.  นายวีรณัฐ นิวประดับ  

23.  นายไทรภพ จิรรัตนสิวจพร  

24.  นายพงศกร ขาวสบาย  

25.  นายโอสธี ลิมปนิลชาติ  

26.  นายศิลปชัย รอดสังฆ์  

27.  นายวันชนะ พุ่มอ านวย  

28.  นายชัย มอญ  

29.  นายกฤตพณ พ่วงทอง  

30.  นายนครินทร์ อาตมียะนันท์  

31.  นายถิรวัฒน์ พงษ์วิศรานุพร  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

32.  นายพิเชษฐ์ชัย ยิ้มผวน  

33.  นายอดุลย์ ศิริธนะ  

34.  นายศิริชัย ศรีคอดบาบ  

35.  นางสาวศิริพร หวังเจริญ  

36.  นายสรสิทธิ์ แย้มสอาด  

37.  นายวระเดช จันทรางศุ  

38.  นายศุภริษ ส าเนาทอง  

39.  นายศุภณัฐ กอนชัยธนไพศาล  

40.  นายธนชัย ม่วงกวง  

41.  นายธนพนธ์ ยะเกตุ  

42.  นายสรยุทธ จันทร์เล็ง  

43.  นายชินกฤต ชื่นจิตร์  

44.  นายปรนัท ภู่คงทน  

45.  นายธนาวุฒิ จันทร์อ่อน  

46.  นายพิรุณ ทับทิมทอง  

47.  นายอิทธิพล เกตุเสด็จ  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

48.  นายธนากร ศรีธาวัชร  

49.  นายอภิศิษย์ บุญไท  

50.  นางสาวประภาพร ศิริสโสดิ์  

51.  นายสหรัฐ ยิงนคร  

52.  นายอรุณรัชช์ หลิมสวาสดี  

53.  นายธนชัย พะยุงแก้ว  

54.  นางสาวณัชชา สีขาว  

55.  นางสาวชลิตา ปานณรงค์  

56.  นางสาวสุพรรษา ดวงทิพย์  

57.  นางสาวสุวิธญา บุญสุข  

58.  นายโสภณัฐ ดวงแก้ว  

59.  นายคุณาพงษ์ พรรัตนชัย  

 



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1.  นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  

2.  นายจตุพล เจริญพร  

3.  นายธีรเดช ปฐมโรจนรงค์  

4.  นายนรากร สากกสา  

5.  นางสาวชนิดา จูสิงห์  

6.  นายกมลศุภกร อมรสิริปัญญา  

7.  นายวีระศักดิ์ คงนานดี  

8.  นายวรายุทธ คงกระพันธ์  

9.  นายศุภากร คงกระพันธ์  

10.  นายวุฒิชัย พนาทองพาพร  

11.  นายศุภกรณ์ หวังบุญ  

12.  นายมน   

13.  นายอ่องซา  

14.  นายกฤดามธ   

15.  นายกล้วย  

16.  นายนนทวัฒน์ ชัยโชติ  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

17.  นายสุโชติ ภัทดีสวาท  

18.  นายวารินทร์   

19.  นายปวรินทร์ ภุมรินทร์  

20.  นายโอ  

21.  นายวรีภัทร เพ็งเหล็ง  

22.  นายวิสุทธิ สวงาศ  

23.  นายประสิทธ สายรัตน์  

24.  นายปฎิภาณ ใคร่คราญ  

25.  นายกิตติพันธุ์ พรหมณะ  

26.  นายสมประสงค์ คงวิเชียร  

27.  นายฃัยมิตร  

28.  นายพีรพัฒน์ จรองรักษ์  

29.  นายเจนณรงค์ ลักขุจันทร  

30.  นายสุทธิภัทร ศาระสาสิน  

31.  นายศักดิ์ชัย บุญรัตน  

32.  นายศิริศักดิ์ ไข่หวาน  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

33.  นายพริทธิกร สองตะจันอย  

34.  นายกิตินันท์ หงส์รัตนากร  

35.  นายภควัต บุญเนตร  

36.  นายอ านาจ วงษ์ษา  

37.  นายนิวัฒน์ ใจเรืองแก้ว  

38.  นายณัฐพง ติณราช  

39.  นายกิตติ สมบุตร  

40.  นายจิตติ ชุ่มชื่น  

41.  นายธรรมรัตน์ จันทร์เรือง  

42.  นายพรชัย อุดมกุลวรุตว์  

43.  นายจิรวุฒิ เกิดฤทธิ์  

44.  นายณัฐกิตต์ ทองแกม  

45.  นายณัฐพล นสวนเจริญวงษ์  

46.  นายภานุวัฒน์  

47.  นายกมสัน จะไร  

48.  นายอรรถเดช วุฒิวชิรดม  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

49.  นายพัทธนันท์ ขาวสอาด  

50.  นายโชคดี เถาวัล  

51.  นายชานนท์ สีสัน  

52.  นายจตุรพร รอดน้อย  

53.  นายกิตติพงษ์ โพธิสุวรรณ  

54.  นายวิชาพู พานแก้ว  

55.  นายมโนชา ปิ่นแก้ว  

56.  นายพีรพัฒน์ เกตุบุตร  

57.  นายฐานันดร แสงนิ่ม  

58.  นายยอดชาย   

59.  นายฤทธิ์วงศ์ พงษ์ชนนท์  

60.  นายนพดล พรหมชนะ  

61.  
นายนาถวัฒน์ แก้วพริ้ง 

 

62.  
นายตะวัน  

 

63.  
นายเกียรติศักดิ์ เป้าพูด 

 

64.  นายจิรายุ ทองนุ่ม  



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

65.  นายดุสิต ทองเปลง  

66.  นายปิยะชัย บ าเพ็ญผล  

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลประเมิน 
โครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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.วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.69 
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.73 
7.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.86 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 4.81 
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.84 
10.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.84 
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.86 
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.75 
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 4.77 
14.มีการประเมินอบรมอยา่งชัดเจน 4.79 

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

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.79 
19.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.83 

ค่าเฉลี่ย 4.81  
คิดเป็นร้อยละ 96.35  

  
  



สรุปผลประเมิน 
โครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.88  
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.95  
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.93  
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.74  

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.82  
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.81  
7.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.83  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 4.90  
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.89  
10.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.86  
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.92  
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.75  
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 4.77  
14.มีการประเมินอบรมอยา่งชัดเจน 4.79  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.81  
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.71  
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.84  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.81  
19.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.78  

ค่าเฉลี่ย 4.82  
คิดเป็นร้อยละ 96.62  

 
  



สรุปผลประเมิน 
โครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.85  
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.82  
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.91  
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.75  

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.81  
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.82  
7.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.81  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 4.89  
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.85  
10.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.88  
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.79  
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.75  
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 4.79  
14.มีการประเมินอบรมอยา่งชัดเจน 4.77  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.80  
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.72  
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.81  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.79  
19.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.80  

ค่าเฉลี่ย 4.81  
คิดเป็นร้อยละ 96.22  

  
  



สรุปผลประเมิน 
โครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

วันที ่24 ธันวาคม 2562   
ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.79  
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.85  
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.88  
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.79  

 ด้านวิทยากร  
5.วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.79  
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.81  
7.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.83  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 4.88  
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.79  
10.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.80  
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.79  
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.79  
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 4.79  
14.มีการประเมินอบรมอยา่งชัดเจน 4.80  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
15.สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.92  
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.81  
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.73  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ  
18.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.80  
19.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.81  

ค่าเฉลี่ย 4.81  
คิดเป็นร้อยละ 91.45  

  
 

  



สรุปผลประเมิน 
โครงการการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ  
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   275 คน 
สถานภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน   275 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
เพศ  ชาย      จ านวน   252 คน  คิดเป็นร้อยละ    91.63 

หญิง   จ านวน     23 คน  คิดเป็นร้อยละ      8.36 
อายุ  ไม่เกิน 25 ปี   จ านวน   275 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

หัวข้อการประเมิน คะแนนรวม(เฉลี่ย) 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.86  

1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 4.88  
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.90  
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.91  
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 4.77  

 ด้านวิทยากร 4.80  
5.วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.78  
6.วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.79  
7.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.83  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.82  
8.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 4.87  
9.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 4.84  
10.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายสะดวก 4.85  
11.การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆทีม่ีความชัดเจนและถูกต้อง 4.84  
12.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.76  
13.การอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 4.78  
14.มีการประเมินอบรมอยา่งชัดเจน 4.79  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79  
15.สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน 4.84  
16.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบวินัย 4.73  
17.บริการอาหารของว่างและเครือ่งดื่มมีความเหมาะสม 4.80  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 4.80  
18.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.80  
19.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.81  

ค่าเฉลี่ย 4.81  
คิดเป็นร้อยละ 95.16  

  



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ 

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

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 

3. สถานภาพของโครงการ    
  โครงการใหม่                      โครงการต่อเนื่อง     

4.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน        
  งบรายจ่าย  งบรายได้  งบภายนอก ระบุแหล่งงบประมาณ................................................... 
 4.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ           100,000.00   บาท 
 4.2 งบประมาณท่ีจ่ายจริง                    76,142.00   บาท 

4.3 งบประมาณเหลือจ่าย                      23,858.00  บาท 

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

6. การบริการวิชาการแก่สังคม (มาตรฐาน สกอ. ตัวบ่งชีท้ี ่3.1) 
     6.1 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ดังนี้  

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี      
3. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี      
4. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  

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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6.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเครือข่ายความร่วมของสถาบันการศึกษาในสายวิชาชีพใน
รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

6.6 มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 6.2 โดยมี
อาจารย์เข้าร่วม จ านวน 275 คน  จากโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
อย่างบูรณาการ 

7.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 

ระดับผลลัพธ์ :    

- ผู้เข้ารับการบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 96.00 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ 
  จากการบริการ 

ร้อยละ 85.00 97.20 

ระดับผลผลิต :    
- จ านวนผู้รับบริการ คน 135.00 275.00 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90.00 95.16 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 9. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 

จากข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงช่ือ..............................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                         (นายสุวสัส์ แพ่งธีระสุขมัย) 
                       ต าแหน่ง อาจารย์ 
          โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4129 
หมายเหตุ  

1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดด้านงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังของ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   

2. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 ชุด ถึง สวพ. ภายใน 30 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการฯ 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ การพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย  

เบอร์ติดต่อ 09-2253-6240 
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี..................  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยตามนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 

2) เพ่ือพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

3) เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
กลยุทธที่ 3.1.1.1.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)....-................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ....................................... 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    100,000.00 บาท 76,142.00  บาท 23,858.00 บาท 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. โครงการด าเนินโครงจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการบูรณาการ
ร่วมระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้ามหายที่ระบุไว้ในโครงการทั้ง 4 แห่ง
ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้
ความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 

2. การบริการวิชาการในโครงการนี้ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาช่างเทคนิคสู่ 
การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  

3. การบริการวิชาการในโครงการนี้ หัวข้อการบรรยาย เนื้อหา และสาระองค์ความรู้เน้นการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของช่างเทคนิค กล่าวคือนักเรียนทั้ง 4 วิทยาลัยเทคนิคให้สามารถประยกต์ใช้ใน
การเป็นก าลังแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ได้ 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร - - - - - 
2. อาจารย์ 6 5 1 6 100.00 
3. บุคลากร 1 1 - 1 100.00 
4. นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา 135 252 23 275 203.70 
5. ศิษย์เก่า - - - - - 
6. บุคคลภายนอก  - - - - 
7. หน่วยงาน/องค์กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ) วิทยากร 2 1 1 - 100.00 

รวม 144 259 25 284 197.22 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. การประสานงานกับทางวิทยาลัยเทคนิคถูกเลื่อนการจัดอย่างกระทันหัน ด้วยทางวิทยาลัยเทคนิค 
มีกิจกรรมภายใน และต้องให้นักเรียน/นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เคยให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วม
กิจกรรมนั้นๆก่อน  ส่งผลต่อแผนการด าเนินงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
การด าเนินโครงการฯ สามารถขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



4 
 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ   
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้รับบริการ (คน) 135 275 
2. - - - 

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

1. - - - 
2. - - - 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. - - - 
2. - - - 

 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 96.00 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 97.20 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 95.16 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 76.14 

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
- 
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 - 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 - 

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

- 
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90 - 

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96 - 

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 - 

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  2563 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ (.................................................) 
       ดร.ณัฐวรพล รัชสิรวิัชรบุล 

      หวัหน้าหน่วยงาน       
     (คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/กอง) 

 

ลงชื่อ (.................................................) 
       สุวัสส ์แพ่งธีระสุขมัย 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
เบอร์ติดต่อ 0-2836-3000 ต่อ 4129 
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