
1. ช่ือโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนตไฟฟา Electric Vehicle (EV) 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  วาท่ี ร.ต.ไพศาล  สินธุพูล 
ตําแหนง : ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 
โทรศัพทมือถือ : 086-9356038 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
สอดคลองกับหลักความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียด

เพียนตนเอง ผูอ่ืน และไมทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน การผลิตใชพลังงานแสงอาทิตยในการ
ผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือใหการใชไฟฟาท่ีประหยัดและอยูในระดับพอประมาณ เปนตน 

สอดคลองกับหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ภายใตเง่ือนไขความรู คือ ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เชน การจะสรางอุปกรณโซ
ลาเซลลไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น ตองมีการสรางความรูโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Intelligent 
Inverter เปนตน 
 

3. หลักการและเหตุผล: 
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยังเปน

ศูนยกลางการผลิตยานยนตของภูมิภาค ในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณการผลิตรถยนตในไทยเปนอันดับท่ี 12 
ของโลก ทามกลางประเทศผูผลิตรถยนตชั้นนํา อาทิ จีน สหรัฐหอเมริกา ญี่ปุน และเยอรมัน ดวยจํานวน
การผลิต 1.94 ลานคัน ขณะเดียวกัน รายการสินคากลุมรถยนต ชิ้นสวนและสวนประกอบยังมีมูลคาการ
สงออกสูงท่ีสุดของประเทศดวยมูลคา 923,377.6 ลานบาท มีจํานวนบริษัทในหวงโซอุตสาหกรรมกวา 
1,600 บริษัท เปนแหลงการจางงานไมต่ํากวา 750,000 ราย อยางไรก็ตาม พบวา ในระยะหลังการผลิต 
รถยนตของไทยคอนขางชะลอตัว และตองเผชิญคูแขงขันหนาใหมในภูมิภาคมากข้ึน เชน อินโดนีเซีย เปน
ตน มีเพียงเทานี้อุตสาหกรรมยานยนตไทยกําลังจะเผชิญความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
จากยานยนตเครื่องยนตสันดาปภายในท่ีประเทศไทยคอนขางมีความชํานาญ สูยานยนตท่ีขับเคลื่อนดวย
ไฟฟา 

สําหรับสถานการณยานยนตไฟฟาในไทยถือวาอยูในชวงเริ่มตน โดยป พ.ศ. 2559 มีการจด
ทะเบียนรถใหมท้ังรถแบบผสม (Hybrid) และรถไฟฟารวมกันทุกประเภทไมถึง 10,000 คัน เม่ือ
เปรียบเทียบ กับจํานวนการจดทะเบียนรถใหมท้ังหมดประมาณ 2.9 ลานคัน ขณะเดียวกันโครงสราง
พ้ืนฐานสถานีอัดประจุ ท่ัวประเทศยังมีจํานวนนอยมาก แมวาจะมีบริษัทผูผลิตรถยนตเปดสายการผลิต
รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก (PHEV) ข้ึนแลวในไทย แตยังมุงเนนตลาดตางประเทศเปนหลัก ขณะท่ี
ผูผลิตอีกหลายรายใหความสนใจ ลุงทนและอยูในชวงศึกษาความพรอมดานตาง และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมตอตลาดในประเทศ อยางไรก็ตามกลุมผูประกอบการท่ีสําคัญท่ีจะไดรับผลกระทบสูงจากการ
เปลี่ยนแปลงสูยานยนตไฟฟา คือ ผูผลิตชิ้นสวน เนื่องจากเทคโนโลยียานยนตไฟฟาจําเปนตองอาศัย
ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความซับซอน และใชเทคโนโลยีชั้นสูงกวาชิ้นสวนเครื่องยนตสันดาป
ภายใน ท่ีไทยมีความชํานาญและดําเนินการผลิตอยูในปจจุบัน รวมไปถึงการใชจํานวนชิ้นสวนประกอบ
ของยานยนตไฟฟามีประมาณ 5,000 ชิ้นตอคัน ขณะท่ียานยนต เครื่องยนตสันดาปภายในท่ีตองใชมากถึง 
30,000 ชิ้น โดยเฉพาะระบบสงกําลังหรือเครื่องยนต เชน หมอน้ํา ทอไอเสีย ระบบหัวฉีด ถังน้ํามัน
อาจจะไดรับผลกระทบคอนขางมาก ดังนั้น ความชัดเจนของนโยบายการสงเสริมภาครัฐจึงมีความสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ท้ังนี้รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตสูยานยนตไฟฟา จึงไดมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ และ



กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศ โดยหนวยงาน
ตาง ๆ จึงไดมีการจัดทําแผนงานและมาตรการท่ีเก่ียวของ ท้ังดานการวิจัยและพัฒนา การผลิต การลงทุน 
การใชงาน และการจัดทํามาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาใน
อาเซียนตามเปาหมายของรัฐบาล {1} 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาขีวศึกษาภาคเหนือ 4 ไดตระหนักถึงการพัฒนาของ
เทคโนโลยียานยนต จากยานยนตสันดาปภายใน มาเปนยานยนตไฟฟาดังกลาว จึงไดมอบหมายให
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียาน
ยนตไฟฟา Electric Vehicle (EV) ข้ึน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตขอสนับสนุนคณะวิทยากร และ
วัสดุอุปกรณยานยนตไฟฟา สําหรับจัดฝกอบรมในครั้งนี้ จากบริษัท สตาร 8 (ประเทศไทย) จํากัด การ
ฝกอบรมในครั้งนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนา และยกระดับนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ใหกาวทันเทคโนโลยียานยนตท่ีเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็ว สูเทคโนโลยียานยนตไฟฟา (EV) ท่ีกําลังพัฒนาอยางกาวกระโดดสืบไป 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนตไฟฟา Electric Vehicle (EV) 
2. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและระดับความถึงพอใจตอการจัดทําโครงการ 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต  (ตอ เนื่ อง)  และนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนตไฟฟา Electric Vehicle (EV) จํานวน 
50 คน 

 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จํานวน 50 คน มีความรู ทักษะปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา Electric Vehicle (EV) 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : นักศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
จํานวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ  :    นักศึกษา ท่ีเขารับการอบรมมีความรู ทักษะปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา Electric Vehicle (EV) ไดเปนอยางด ี

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนตสูเทคโนโลยียานยนตไฟฟา Electric 

Vehicle (EV) เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต 
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
จํานวน 50 คน 

50 คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษา ท่ีเขารับการอบรมมีความรู ทักษะปฏิบัติเก่ียวกับ
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา Electric Vehicle (EV) ไดเปนอยางด ี

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 19,800.- บาท 
 

11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบรายจาย

อ่ืน 
งบเงินอุดหนุน 

1.ขออนุมัติโครงการฯและแตงต้ัง  
  คณะกรรมการดําเนินงาน 

    
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

เทคโนโลยียานยนต 
Electric Vehicle 

(EV) 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี   

- - - 19,800.00 2.ดําเนินงานตามขั้นตอน  
 
  

3.สรุป-รายงานผล 
    

รวมเงิน    19,800.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 19,800.00 

 
 
 
 

 


