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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์  

****************************** 
 

1. ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2. ชื่อโครงการ  : โครงการปฏิบัติงานในทกัษะวิชาชีพเทียบกบัสมรรถนะวิชาชีพช้ันสูง 
3. วันท่ีด าเนินงานโครงการ     
      ไตรมาสที่ 1 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      
  ไตรมาสที่ 2 :  ระบุ (วัน/เดือน) วันที่ 20 มีนาคม 2562 และ วันที่ 21 มีนาคม 2562    
      ไตรมาสที่ 3 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      
  ไตรมาสที่ 4 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

4. แผนงานและความสอดคล้อง  
4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(ระบุ) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(ระบุ) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์ 

  4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  
4.3.1 ประเด็นท่ี (ระบุ) ด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4.3.2 เป้าหมายท่ี (ระบุ) ที่ 3 ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู ้
4.3 ตัวชี้วัด (ระบุ) ที่ 8. ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑห์รือได้รบัใบประกอบวิชาชีพต่อจ านวน

นักศึกษาที่สมัครการทดสอบ 
5. หลักการและเหตุผล  

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาแตละสาขาวิชา  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเกณฑดังกลาวนี้เรียกวา 
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นหากกลาวถึงคุณภาพของการอาชีวศึกษาใน สวนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
หมายถึง  การทดสอบความรูความสามารถและทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพหนึ่งโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  ซึ่งก าหนดเกณฑการตัดสินไวชัดเจนพรอมทั้งจัดด าเนินการประเมิน
ภายใต้ เงื่อนไขที่ เปนมาตรฐาน  ดังนั้น  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ สาขาวิขาวิศวกรรมอุตสาหการได้เล็งเห็นความส าคัญของการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลติผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคุณวุฒิผูส้ าเร็จการศึกษา 
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7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย (แผน) การด าเนินงาน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  70 คน 70 คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รบับริการ  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 50,000 บาท 50,000 บาท 

 

8. กิจกรรม และ ผลการด าเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan)   1. ก าหนดรายละเอียดและก าหนดการ 

2. ก าหนดจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
3. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do) 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
2. ติดต่อวิทยากร เตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์
ต่างๆ 
3. จัดท าโครงการ  

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C_Check) 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล  แบบสอบถามและ
สังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ระยะเวลาในการติดตามผล 30 วัน  หลังจากการ
อบรม 
๓. สรุปผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรงุ/พัฒนา/แก้ไขจากผล
การติดตาม  (A_Action) 

- 
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9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  

 
10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณที่ได้รบั จ านวน........... 50,000.........บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ จ านวน........... 50,000.........บาท     
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จ านวน..................-.................บาท 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 
 

11. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 
     1.  นักศึกษาผ่านการรบัรองมาตรฐานคุณวุฒิผูส้ าเร็จการศึกษา 
     2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผลิตผู้ส าเรจ็
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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12. ปัญหา อุปสรรค  
.......................................................................................................... ..................................................................... 
.......................................................................................................... ..................................................................... 
 

13. แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................... ..................................................................... 
........................................................................................ ....................................................................................... 
 

๑4. ผู้รายงาน   นายอามิณฑ์ หล้าวงศ์   ต าแหน่ง  อาจารย ์
     โทรศัพท์  081 – 799-5035      โทรสาร   -   E–mail : Aminlawong@mail.com 
 

๑5. รายงาน ณ วันท่ี   11   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2562  
-------------------------------------- 

ทั้งน้ี หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานขอความอนุเคราะห์ส่งที่กองนโยบายและแผน ทาง E-mail : kalasin_plan@yahoo.com และ 

plan@ksu.ac.th 

mailto:kalasin_plan@yahoo.com

