
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 

 
 

รายงานโครงการ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “วันพบผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
         โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย- เยอรมัน” 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา  2562  ในวันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62   

และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 
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แบบติดตามและประเมินผลโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
--------------------------------------------------------------- 

1.  ชื่อโครง “การวันพบผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  
    โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย- เยอรมัน ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2563” 
2.  ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  และจริยธรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1    มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5.1.2    สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 
 ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  คุณวุฒ ิ
 ผู้ประสานงาน : นางสาวจิตนา  พูลพิพัฒน์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครอง 
 4.2  เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ และสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
 4.3  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบรายละเอียดการเรียนการสอน    

()  ผ่าน  เพราะผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของนักเรียน ได้ทราบผลคะแนนสอบ
กลางภาคการศึกษาที่ 2/2562     

  (  )  ไม่ผ่าน  เพราะ......................... 
 
 

5. เป้าหมาย... 
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5.  เป้าหมายหรือตัวชี้วัด 
    5.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ 
 ()  ผ่าน  เพราะ  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 4.23 

(  )  ไม่ผ่าน เพราะ......................... 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานที่ 
ในวันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  อาคาร 62 ชั้น 8  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 
 
7.  งบประมาณด าเนินการ : 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50.00 บาท  x 280 คน    x  1 มื้อ เป็นเงิน  8,400.00  บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 100.00 บาท  x 280 คน    x  1 มื้อ เป็นเงิน 28,000.00  บาท 
  รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นเงิน         36,400.00  บาท 

   
()  เหมาะสม  ถูกต้อง   เพราะ  อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และอัตราการเบิกจ่าย

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(   )  ไมเ่หมาะสม   เพราะ  ...................................................................................................... 

 
8.   ผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้  
      8.1  ผู้ปกครอง   189 คน 
      8.2   นักเรียน     86 คน   
 8.3 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์  20  คน  
 
9.   ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมจากโครงการ ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ทุกด้านและทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก  ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมโครงการ 4.23 
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10.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (จากแบบประเมินและเป็นหลักฐานในการน าไปพัฒนาในครั้งถัดไป) 

1. จัดงานชนกับ Open Hose ท าให้หาที่จอดรถยาวมาก   จัดเก้าอ้ีเยอะไปท าให้คนนั่งข้างหลังกันส่วน
ใหญ ่  

2. ใบแจ้งพบอาจารย์ที่ปรึกษา ควรเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพ่ือที่จะได้ปรึกษา 
ปัญหากันแทน  การแจ้งในห้องประชุมย่อยแต่ละสาขา เช่น E-mail และเบอร์โทร  

3. ไม่มีที่จอดรถ  ช่วงเวลา 09.00 - 09.30 น. ควรพูดแผนการเรียนต่อ โอกาส การแนะน าที่เป็น
รูปธรรม   ไม่ควรมาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง  ควรเตรียมตัว เตรียมประเด็นการพูด  ดูแล้วเหมือนมาด้น
สดๆ  

4. อาคารที่ประชุมที่ 1 และท่ี 2 ไกลกันเกินไป ควรอยู่ในอาคารเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากกว่านี้ 
5. ควรเพิ่มเติมแนวทางการแนะแนวในการเลือกศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี  
6. ควรเพิ่มเติมเวลาแต่ละภาค เช่น ปิดเทอมช่วงไหน เปิดเทอมช่วงไหน  
7. ไม่มีแสงไฟเห็นหน้าผู้บรรยาย 
8. เสนอแนะให้ท าแบบประเมินแบบออนไลน์ (Google Apps) เพ่ือลดการใช้กระดาษและสะดวกกับ

การตอบของผู้ปกครอง  
9. ผู้ปกครองอยู่ไกล มจพ. ลูกอยู่หอพักฝากครูที่ปรึกษา  แจ้งผู้ปกครองเรื่อยๆ  หากลูกเกเรไม่เข้าเรียน 

เพราะบางครั้งลูกอาจโกหกผ่านโทรศัพท์ได้ จึงอยากรบกวนอาจารย์ที่ปรึกษาโทรแจ้ง กรณีท่ีลูกขาด
เรียน บ่อยๆ หรือสอบต่ ากว่า 2.00  

10. ที่จอดรถมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถจอดใต้สนามฟุตบอลได้    ห้องน้ าชายทที่โรงอาหารกลางที่
ปัสสาวะช ารุดใช้ไม่ได้ 

11. การแยกกลุ่มผู้ปกครองเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
12.  ควรมีการประชุมผู้ปกครองโดยแบ่งกลุ่ม เช่น ปวช. ปี 1  ปวช. ป ี2  ปวช. ปี 3 แยกห้องเพ่ือเพ่ิม

เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ให้ตรงประเด็น เช่น ปี2และปี3  แนะแนวทางการเรียนต่อในอนาคต  
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/11. หลักฐาน (รูปถ่าย)... 

11.  หลักฐาน (รูปถ่าย) 
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