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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการจัดท าพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 
     “Power for a better life”) 
 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลผลิต 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์             ผลงานการให้บริการวิชาการ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2563 
        ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
       ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือจัดกิจกรรมรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยรวม 
3) เพ่ือสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงกับความคาดหวังของ 

สังคม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม รู้จักการเป็นผู้น าและ       
ผู้ตามที่ดี มีทักษะในการประนีประนอม มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่    1. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรม 
  3. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธที่   1. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
  3. พัฒนาการและบูรณาการเรียนการสอน 
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7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการจัดท าพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 

โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี)  17 ธันวาคม 2563  สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 17 ธันวาคม 2563  สถานที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................................................... ..... 

-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 
    “Power for a better life”) 

โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี)  13 มกราคม 2564 สถานที ่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
โครงการด าเนินการจริง(วัน/เดือน/ปี) 17 มีนาคม 2564 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ขอเลื่อน
ก าหนดการแข่งขันออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

 

8. งบประมาณโครงการ  
 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการจัดท าพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  5,000 3,697 1,303 

 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 
    “Power for a better life”) 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  50,000 50,504 - 

*ขอเบิกเงินแค่ในโครงการที่ได้รับจัดสรร 
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สรุปงบประมาณโครงการที่ใช้ไป 
 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  990,000 53,697 936,303 

 

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการจัดท าพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. จัดท าพานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
ภาพรวม 9 คณะ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 10 294 91 385 100 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 
..................................... 

     

รวม 10 294 91 385 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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2. ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. ไม่มี 

 
3. ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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-  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 
    “Power for a better life”) 
1. กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 
1. จัดซุ้มเพ่ือให้นักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรรัชกาลที่ 10 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 25 22 3 25 100 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 
..................................... 

     

รวม 25 22 3 25 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2. ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1.  ไม่มี 
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3. ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯตามกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่ต ากว่า ร้อยละ 80  
ร้อยละ 80  100 % 

2.    

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

1.    
2.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 96.18 
2.    

  

 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

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

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท 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  
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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. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที ่(ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ........................ 
  
 
 
 
 
 

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

                   นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ) 

            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                      รักษาราชการแทน 

          หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ                     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                 เบอร์ติดต่อ 099-313-6995                          หัวหน้าหน่วยงาน    

           (คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/กอง)  

 










































































































































































































