
 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ ประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา -            

              สิรวิัฒนาพรรณวดี 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ประสานงานโครงการ นายกฤตภ์ เลขมาศ 

เบอร์ติดต่อ 084-0150-399 

 

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปการด าเนินงานโครงการงบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ ประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา             
สิริวัฒนาพรรณวดี 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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  
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3) เพ่ือสร้างความนิยมในกลุ่มประชาชนเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
กลยุทธที่ 3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด  
- ระยะที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
- ระยะที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 สถานที่ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
โครงการด าเนนิการจริง 
 - ระยะที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
- ระยะที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 สถานที่ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    115,400 115,384.50 15.50 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ  

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & 
Produce Short Film” จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยผู้เข้ารับฟังการฝึกอบรมจะได้รับ
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบท และการเริ่มผลิตผลงาน เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือน ามาใช้ในการผลิต
ภาพยนตร์สั้นส่งเข้าร่วมประกวดกับโครงการ 

2. งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง  ไม่พ่ึงยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าการการคัดเลือก
ผลงานที่ส่งประกวดรอบแรก จ านวนทั้งสิ้น 62 ทีม จากทั่วทุกภูมิภาค เหลือ 10 ทีม เพ่ือเข้าสู่
การประกวดในรอบตัดสิน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. นักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือ

เทียบเท่า 
500 - - 455 91.00 

2. ครู/อาจารย์ 0 - - 23 4.60 
3. เจ้าหน้าที่ 0 - - 22 4.40 

รวม 500 269 231 500 100.00 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่กะทันหันเนื่องจากความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วม
อบรม และผู้เข้าร่วมงานตัดสินการประกวด 
2. ปัญหาเกี่ยวกับการส่งผลงานบางทีมส่งทั้งแบบไปรษณีย์ และแบบออนไลน์ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การประมวลผล 
3. ปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง และภาพการน าเสนอผลงานไม่ตรงกัน (งานตัดสินการประกวด) 
4. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในการด าเนินงาน 
5. ปัญหาเกี่ยวกับการเช็คข้อมูลชื่อของผู้เข้าร่วมงาน (การพิมพ์ชื่อในใบลงทะเบียนเกิดข้อผิดพลาด) 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ   
 

ระยะที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น 

 
บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ ผู้บริหาร วิทยากร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม 

 
บรรยากาศการถ่ายภาพหน้างานของผู้เข้าร่วมอบรม 
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บรรยากาศการอบรม โดย คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ (วิทยากร) 

 
ระยะที่ 2 งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง  ไม่พ่ึงยา” ชิงถ้วยประทาน 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 

 
บรรยากาศการน าเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ 
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รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rajachannel โรงเรียนวัดราชาธวิาส กรุงเทพฯ 

 

 
บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วม 
กับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100.00 

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

1.จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วม 
กับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100.00 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณ 115,400 บาท ร้อยละ 80 99.99 

  โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 93.80 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 91.00 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ 
/ 2 กิจกรรม 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 89.60 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
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ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 99.99 

 

11.  หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
   

  
 
 
 

 

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

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์ 

      คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       

(คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/กอง) 

 

ลงชื่อ (..........กฤตภ์  เลขมาศ..........) 

       นายกฤตภ์  เลขมาศ 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

เบอร์ติดต่อ .……………………….……………... 


