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คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

หน่วยงาน  งานสหกิจศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวลลิตา นาคจ าแลง 

เบอร์ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4179 
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งานสหกิจศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลผลิต 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชากา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................................

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564  

ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 

1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีความคิดในการพัฒนาตนเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและใช้เอกสารสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศกึษาได้รับค าแนะน าการหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามปัญหาการปฏิบัติสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน 
5. เพื่อให้นักศกึษาสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับปัญหา   
   อุปสรรค การหางานคุณภาพและการคิดหวัข้อโครงงาน ตลอดจนกระบวนการความส าเร็จ  
6. เพื่อเสนอแนะปรับปรุงคุณภาพโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทกุสาขาวิชา  
7. เพื่อการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. เพื่อใช้ข้อมลูเป็นผลสะท้อนกลับส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
   ร่วมกับสถานประกอบการต่อไป 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
อาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
ระยะที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563   
ระยะที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564  
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ระยะที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล 
 - 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  ระยะที่ 1  120,000 

ระยะที่ 2   39,000 
ระยะที่ 3   28,000 

113,375.25 
25,631.5 
21,962.05 

6,624.75 
13368.5 
6037.95 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     
9. สรุปการด าเนินโครงการ 

1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 
 ระยะที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563   
 ระยะที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564  
 ระยะที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 
  

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
 ระยะที่ 1 

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร  3  3  
2. อาจารย์  11 2 13  
3. บุคลากร  6 13 19  
4. นักศึกษา  250 104 354  
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก  1  1  
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ...............................      

รวม    390  
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 ระยะที่ 2 

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร  2  2  
2. อาจารย์  8 2 10  
3. บุคลากร  3 9 12  
4. นักศึกษา    352  
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ...............................      

รวม    376  
 

 ระยะที่ 3 

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร  5  5  
2. อาจารย์  2  2  
3. บุคลากร  2 9 11  
4. นักศึกษา    213  
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก  3  3  
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ...............................      

รวม    234  
 

หมายเหต ุ หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
กิจกรรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกัน
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปสู่นักศึกษา 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
ระยะที่ 1 

 ระยะที่2 
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ระยะที่3 

 
10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  

1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 380

ระยะที่ 2 384 
ระยะที่ 3 320 

390 คน
376 คน 
234 คน 

2.   

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

1.   
2.   

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85 88 
2.   
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กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้น 

 
คน 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน 

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร 

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

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

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 15 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

โครงการ/
กิจกรรม 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการใหบ้ริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มกีารเผยแพร่ด้านท 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  

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  
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9. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบลุิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์)
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ (.................................................) 

       ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลงชื่อ (.................................................) 

       เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เบอร์ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4179 










































































































































































































































































































































































































































































































































































