
 

     

            รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 

 
 
      
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณเงินรายได้  
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระคร 



ค ำน ำ 
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินการจัดโครงการข้ึน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนอื 

ช้ัน 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความ

รับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม ทั้งนี้ ผลการจัดอบรมสามารถน าไปบูรณาการในวิชาชีพให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและส่วนรวม.  

 

กุมภาพันธ์ 2563  
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ระดับปวช.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปี
สุดท้าย  จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกอาชีพ  และอาจศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนในสถาบันต่างๆ ที่เปิด
สอนในประเทศและต่างประเทศ  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของบัณฑิตที่มีต่อ
สังคมและเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  ให้สมกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
        ส าหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางด้าน
วิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ด้วยเหตุนี้งานแนะแนวจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อยข้ึนในคณะฯ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตัวเองให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน จึงเป็นก้าวส าคัญใน
การเตรียมนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2. เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรบัผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก ่
     1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
     11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ  

           รวมท้ังสิ้น 

................ 
144 คน  
..………….. 

1 คน   
16 คน 

161 คน  
 

1.4 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7  อาคารกิจการนักศึกษา   
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
 



1.6 งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน                                                             รวม 3,600 บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท)                              3,600 บาท 
2. ค่าใช้สอย รวม 47,200 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน (160 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)          14,400 บาท 
    - ค่าอาหารว่าง (160 คนx 2 มื้อ x 35 บาท)    11,200 บาท 
    - ค่าของที่ระลึก แฟลชไดร์ฟ 150 บาท x 144 คน                                                        21,600 บาท 
3. ค่าวัสดุ            รวม 2,800 บาท    
    - ค่าสติ๊กเกอร์โลโก้มหาวิทยาลัย 1,000 บาท 
    - ป้ายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร                                                                        1,800 บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  53,600  บาท  
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
1.8 ผลท่ีได้รับจากโครงการ 

1. ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา  2562 ตาม

เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา 

2562และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 144 คน โดยมหีัวข้อการบรรยาย เรื่อง 
การศึกษาต่อหรือการท างานเมื่อเรียนจบ , กยศ.หลังจบการศึกษา และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบ
พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งาน เป็นต้น ภาพประกอบการอบรมดังภาพที่ 2.1  

  
ลงทะเบียน 

  
กล่าวรายงานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

  
วิทยากรบรรยาย 



  

  
ภาพรวมโครงการ 

 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได ้

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2562 

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

3. ผลผลิต 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบ.ุ................................................................................................................... .................. 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2563  
 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 มีการปรบัระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจเุพิ่มเข้าแผนปฏิบัตริาชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ไดเ้สนอของบประมาณ) 

1) เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2) เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 
3) เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัยมีความรบัผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม  

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่  1. พัฒนาระบบสนบัสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 

            2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรม 

           3. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลกัษณะตรงตามความต้องการของสงัคม  

กลยุทธที่  1. พัฒนาระบบสนบัสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการเรียนรู้ 

  2. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับนกัศึกษาใหม่ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ 

             3. พัฒนาการและบรูณาการเรียนการสอนร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

7. วันและสถานท่ีด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) 14 กุมภาพันธ์  2563  สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 อาคารกิจการนักศึกษา   

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 อาคารกิจการนักศึกษา   
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กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบเุหตผุล).............................................................................. 

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

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

 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  63,600 52,857.70    10,742.30 
3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

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

1. จัดอบรมและบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อหรือการท างานเมื่อ
เรียนจบ, กยศ.หลังจบการศึกษา และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปังจบ
ใหม่ยังไงก็ได้งาน เป็นต้น  

2. พิธีมอบของที่ระลกึให้แกน่ักศึกษาและถ่ายภาพรวมกับผูบ้ริหาร คณาจารย์ และที่ปรึกษาประจ าห้อง  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร 2 3 - 3 100 
2. อาจารย ์ 6 4 2 6 100 
3. บุคลากร 8 1 8 9 100 
4. นักศึกษา 144 124 21 145 100 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ...............................      

รวม 144 132 31 163  
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หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ปัญหา อปุสรรคในการจัดโครงการ 
1. นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการบางส่วนยังแต่งกายไม่เรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดบัโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม

กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
80 % 100 % 

   
   

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

1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 92.86 
   

   

  

 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลงัคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิม่ขึ้น 

 
คน 

 

2. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) คน  
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4. จ านวนผู้ที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

5. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารบับริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่สง่เสรมิศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

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

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร ่

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

 

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. ค่าใช้จ่ายของการใหท้ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  

 
 
 



7 
 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ี (ระบุลิง้หน้าเพจ/URL ส าหรบัการดาวน์โหลดไฟล์) 
เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หนว่ยงานภายใน>ฝ่ายวางแผนและพฒันา>
เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก ำหนดกำร 

โครงกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปวช.  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี  14  กุมภำพันธ์  2563 

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7  อำคำรกิจกำรนักศึกษำ   

เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม 

07.30-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

08.30-09.00 น. 
พิธีเปิดและให้โอวำท 
โดย  นายสุทธิพงษ์ จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา  

09.00-12.00 น. 

กำรบรรยำยหัวข้อ เรื่อง กำรศึกษำต่อหรือกำรท ำงำนเมื่อเรียนจบ 
โดย รศ.ดร.พเิชษฐ์ ศรียรรยง 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. 

กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคกำรเขียนเรซูเม่ให้ปัง...  
จบใหม่ยังไงก็ได้งำน 
โดย  คุณอรพินท์ ธีระตระกลูชัย 
       บริษัท ซูเปอรเ์รซเูม่ จ ากัด 

15.00-15.15 น. 
กำรบรรยำยหัวข้อ เรื่องงำน กยศ.หลังจบกำรศึกษำ 
โดย  ดร.ปฏิวัติ คมวชิรกุล 
      หัวหน้างานกองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

15.15-16.30 น. 
พิธีมอบของท่ีระลึก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำระดับ ปวช.  
ถ่ำยภำพรวมเป็นท่ีระลึก 
โดยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาช่างและคณาจารย ์

หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจกำรมเีปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

   รับประทำนอำหำว่ำงเวลำ ๑๐.๓๐ น และ ๑5.30 น. 
 



 

 

แบบประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ๒.  โปรดท าเครื่องหมาย       หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
            ๓.  ความหมายของระดับความพึงพอใจ      

๕  หมายถึง  มากที่สุด     ๔  หมายถึง  มาก    ๓  หมายถึง  ปานกลาง      ๒  หมายถึง  น้อย     ๑   หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  เพศ    ชาย            หญิง  
๑.๒  อายุ............ปี                                                 
๑.๓  สาขาวิชา   สาขาวิชาช่างยนต์               
                                                สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง        
                                                สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                                สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์        
                                                      
 

ส่วนที่ ๒.  ความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศ   
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
 (๕)     

มาก 
(๔) 

ปานกลาง
(๓)   

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๒.๑  รูปแบบและขั้นตอนในการด าเนินการโครงการ      
๒.๒  วันและเวลาที่จัดโครงการมีความเหมาะสม      
๒.๓  สถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
๒.๔  วิทยากรมีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่บรรยาย      
๒.๕  วิทยากรมีสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี      
๒.๖  ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม      
๒.๗  การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยรวม      
๒.๘  นักศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมตัวสมัครงานและมี
แนวทางในการเลือกอาชีพหรือแนวทางการศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม 

     

๒.๙   โดยภาพรวมความพึงพอใจในการจัดโครงการ      
ส่วนที่ ๓.  ข้อเสนอแนะ 

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

............................................................................................................................. ............................................................................................. 
ด้วยความขอบคุณ งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  



รายละเอียดการบรรยาย 
โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี  14  กุมภาพันธ์  2563 

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7  อาคารกิจการนักศึกษา 
 

โดยมีรายละเอียดของการบรรยาย ดังน้ี 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

เรื่อง การศึกษาต่อหรือการท างานเมื่อเรียนจบ 
โดย รศ.ดร.พเิชษฐ์ ศรียรรยง 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
เรื่อง งาน กยศ.หลงัจบการศึกษา 
โดย ดร.ปฏิวัติ คมวชิรกุล 
     หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมกอ่นจบพรอ้มเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 
โดย คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย  
     บริษัท ซเูปอร์เรซเูม่ จ ากัด 
 

 









 













 


