
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ประสานงานโครงการ  นางพจมาน  วงษ์วิบูลย์สิน   เบอร์ติดต่อ  0- 2665 - 3777 ต่อ 6831  

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://bit.ly/expense-project-form-63 

 

 

 

 

 

 

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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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

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 
 ขอบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

2) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ท าให้เกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ดีมีสุขของประชาชน สังคม และประเทศ 

3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือตอบสนองตามภารกิจหลักของการ
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องให้บริการแก่สังคม 

 
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 

(การพัฒนาองค์กร) 
กลยุทธที่ 3.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม 
 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี)  
ระยะที่ 1 ด าเนินการ วันที่  29  มกราคม 2563 
ระยะที่ 2 ด าเนินการ  วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์  2563  
ระยะที่ 3 ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินโครงการฯ จากก าหนดการเดิมเป็นวันที่ 24 มีนาคม 

2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) จึงท าให้ต้องเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดยวิธีจัดท าแบบสอบถามด้วย google form  ติดตามผล 
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การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ ผู้เข้ารับการอบรม และได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าอบรมได้น าเสนอผลงานของ
ตนเอง หรือของชุมชน ในหน้าเพจเฟซบุ๊ก  (Facebook) 

  สถานที ่ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    115,300 111,427.38 3,872.62 
2. งบเงินรายได้  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

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

1. ระยะที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563 เพ่ือลงพื้นที่ส ารวจความต้องการในการขอรับการบริการ
วิชาการ ณ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายหลักของการบริการวิชาการ ณ 
กลุ่มโอทอปบัวกลางเนิน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวกล้อง 
 

2. ระยะที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือด าเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ ณ กลุ่ม   โอ
ทอปบัวกลางเนิน อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 42 คน 
โดยหัวข้ออบรมระยะที่ 2 มีดังนี้  
 •หัวข้อ “เทคนิคการเล่าเรื่องในงานชุมชน” 
 •หัวข้อ “การถ่ายภาพวิดีทัศน์เพื่อชุมชน”   
 •หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือถือ” 
 

3. ระยะที่ 3  ด าเนินการมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลโครงการหลังจากจบการอบรม
เชิงปฏิบัติระยะที่ 2  ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถด าเนินการลงพ้ืนที่ และ
เก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมดังกล่าวได้ ดังนั้นทีมงานจึงได้เก็บข้อมูลจากผู้เข้าอบรมด้วยวิธีการสร้าง
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ด้วย google form เพ่ือติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้น าเสนอผลงานการถ่ายท าวิดีทัศน์ตอนที่ฝึก
ปฏิบัติในเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ ตัดต่อคลิปวิดีโอโพธาราม จากนั้นผู้เข้าอบรมได้น าผลงาน
เสนอผลงานของตนเอง หรือของชุมชน ในหน้าเพจเฟซบุ๊ก  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
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1. ผู้บริหาร - - - - - 
2. อาจารย์ 3 1 2 3 100 
3. บุคลากร 4 1 3 4 100 
4. นักศึกษา - - - - - 
5. ศิษย์เก่า - - - - - 
6. บุคคลภายนอก 42 17 25 42 100 
7. หน่วยงาน/องค์กร 3 2 1 3 100 
8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................... - - - - - 
รวม 52 21 31 52 100 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวน   
รวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. ปัญหาการด าเนินงานลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในระยะที่ 1 ยังเข้าถึงชุมชนได้

น้อย เนื่องจากบางชุมชนยังขาดความร่วมมือ ไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม 

2. ปัญหาการด าเนินงานระยะที่ 3 ซึ่งต้องลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลโครงการหลังจากจบการอบรม
เชิงปฏิบัติระยะที่ 2  ได้ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19)  
ส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถด าเนินการลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลกับผู้เข้าอบรมได้โดยตรง ดังนั้นทีมงานจึง
เปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลใหม่โดยการท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีจัดท าแบบสอบถามด้วย 
google form  ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม และได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้า
อบรมได้น าเสนอผลงานของตนเอง หรือของชุมชนในหน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ ตัดต่อคลิปวิดีโอ
โพธาราม ทดแทน 

 
3) ภาพกิจกรรมของโครงการ 

 ระยะท่ี 1  จดัขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการในการขอรับการบริการวิชาการ 
ณ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลักของการบริการวิชาการ ณ กลุ่มโอทอปบัวกลางเนิน 
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวกล้อง 
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 ระยะที่ 2  จัดขึ้นวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ       
ณ กลุ่มโอทอปบัวกลางเนิน อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  
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 ระยะที่ 3  เป็นการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ซึ่งระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงพ้ืนที่
ติดตามประเมินผลโครงการหลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติระยะที่ 2  ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถ
ด าเนินการลงพ้ืนที่ และเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมดังกล่าวได้ ดังนั้นทีมงานจึงได้เก็บข้อมูลจากผู้เข้าอบรมด้วยวิธีการ
สร้างแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ด้วย google form  เพ่ือติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ ของผู้เข้ารับการอบรม และได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้ เข้าอบรมได้น าเสนอผลงานของตนเองหรือของชุมชน ใน
หน้าเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ตัดต่อคลิปวิดีโอโพธาราม (Facebook) 

 

หน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) โครงการฯ 

 เพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโครงการฯ มีชื่อว่า ตัดต่อคลิปวิดีโอโพธาราม มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มจ านวน 
40 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางของสมาชิกผู้เข้าอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าผลงานคลิปวิดีโอ
ของชุมชนมาเผยแพร่ได้ และสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึง การพูดคุยสอบถามในเรื่อง
ต่าง ๆ หลังจากท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมของโครงการฯ แล้ว 
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ตัวอย่างการน าเสนอผลงานทางเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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แบบสอบถามด้วย google form 
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 สรุปผลจากการติดตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนั้น ผู้เข้าอบรมได้น าความรู้เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้
จริง สามารถน าไปปรับใช้ท างานกับกลุ่มชุมชนได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

1. นายนริศ  พันธุ์แดง (ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย) 

 มีอาชีพรับราชการครู ได้น าเทคนิคที่อบรมไปจากโครงการฯ ไปเผยแพร่ และสอนบุคลากรท่านอ่ืน ๆ 
ภายในโรงเรียนต่อไป เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปต่อยอดในการท าสื่อการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน และได้ไปท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมต้องการคู่มืออย่างละเอียด เพ่ือกลับไปลองท าเองได้ 

2. นายกริช ข าเจริญ  (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต และแปรรูปข้าวกล้อง)  

 มีอาชีพจากการท าเกษตร เช่น ท านา เลี้ยงโค ไก่พ้ืนเมือง และได้น าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปจ าหน่าย เพ่ือ
เป็นรายได้เสริม เช่น ข้าวกล้อง ข้าวปลอดสาร  ไข่เค็ม ลูกประคบสมุนไพร หมอนแกลบ นายกริชได้น าเทคนิคที่
อบรมไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าของชุมชน มีการน าเทคนิคการเล่าเรื่อง วิธีการถ่ายวิดีโอ และการตัดต่อคลิป
แนะน าชุมชน รวมถึง แนะน าสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีการน าคลิปวิดีโอแนะน าสินค้าของชุมชน
เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมต้องการได้ความรู้เรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

 

3. นางสาวรุจิรางค์ วงษ์ดารา (ผู้เข้าอบรมมีอาชีพเกษตรกร และค้าขายสินค้าเกษตร)  
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 มีอาชีพเป็นเกษตรกร ท านา ท าสวน และได้น าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปจ าหน่าย เพ่ือเป็นรายได้เสริม เช่น 
ยาสระผมจากมะกรูด ได้น าเทคนิคที่อบรมไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าของชุมชน มีการน าเทคนิคการเล่าเรื่อง 
วิธีการถ่ายวิดีโอ และการตัดต่อคลิปแนะน าชุมชน รวมถึง แนะน าสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีการน า
คลิปวิดีโอแนะน าสินค้าเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมต้องการได้ความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าอบรมท่านอ่ืน ๆ โดยสรุปได้ดังนี้   

1.  ผู้เข้าอบรมต้องการได้รับความรู้ในการหาช่องทางการจัดจ าหน่าย ขยายตลาด 

2.  ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนวิธีออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

3.  ผู้เข้าอบรมต้องการเพ่ิมระยะเวลาการจัดอบรม อยากให้ทีมงานจัดอบรมในช่วงเดือนธันวาคม หรือเดือน
มกราคม 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 2 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

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

1. จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 2 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณ 115,300 บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.64 
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โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 ร้อยละ 90.60 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.00 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ 
3 กิจกรรม 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.64 

 

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

 

 

 

 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์            
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       

(คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/กอง) 
 

 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ 
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

หัวหน้าโครงการ 

           


