
 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงานโครงการงบเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ :  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา  

หน่วยงาน  :  ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

หัวหน้าโครงการ  :   นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์   

เบอร์ติดต่อ  :  มือถือ  0861685453   เบอร์โทรภายใน  6822 

 

 

 

 

 

 

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 เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปการด าเนินงานโครงการงบเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา  

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

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

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
2) เพ่ือฝึกอบรม/สัมมนาหลังกลับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่  1.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล  
กลยุทธ์ที ่ 1.3.1.1.4  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ                       
โดยการท าวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) 
- ระยะที่  1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(1101) 
- ระยะที่  2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(1101) 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 
- ระยะที่  1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(1101) 
- ระยะที่  2 ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 



2 

 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  49,200   บาท (1) 

61,600   บาท (2) 
49,200   บาท (1) 

ไม่ได้ใช้ 
- 

61,600   บาท 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะที่ 2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

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

1. การจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลังกลับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (1101)  โดยได้
เชิญวิทยากรมาบรรยาย 2 ช่วงเวลา 
- ช่วงเช้าได้เชิญ คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล มาบรรยายในหัวข้อ “ปั้นปรุงบัณฑิต พิชิตใจ

สถานประกอบการ” 
- ช่วงบ่ายได้เชิญ คุณปฤษฎี  ผูกเกษร มาบรรยายในหัวข้อ “Share & Guide จากรุ่นพ่ีที่

ประสบความส าเร็จ” 
2. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนออกไปปฏิบัติ  

สหกิจศึกษา ซึ่งในระยะที่ 2 ได้ก าหนดการจัดโครงการไว้วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (1101) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เกิดแพร่ระบาดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงงดจัดการอบรม   

 
10.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 194 90 105 195 85.53 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - - - - 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน 32 8 17 25 10.96 
4. วิทยากร 2 1 1 2 0.88 

รวม 228 99 123 222 97.37 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
      หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. ห้องในการจัดอบรมคับแคบ จัดที่นั่งแล้วแน่นเกินไป 
2. จอทีวีไม่ติด 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 

 
 

 
 

 
 

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ  85 ร้อยละ  91.7 

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

1. ผลการประเมินผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

3.20 3.32 
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3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. งบประมาณ  110,800  บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 

 หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 โครงการตาม ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน

วิทยากร 
- เป็นผู้มีความรู้ความสามาร 
- มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี 
- มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
- ตอบค าถามตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

 
ร้อยละ  85 

 
 

 

 
ร้อยละ  91.00 

 

2. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน
การสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
- สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
- ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
- ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
- อาหารมีความเหมาะสม 

 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  89.20 

 

3. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะ

ให้บริการ 
- ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง 
- มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 

ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  94.00 

 

4. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน
การน าความรู้ไปใช้ 
- สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
- มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ได้ 

 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  92.60 
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- สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และส่งเสริม

ด้านสหกิจศึกษา (ระยะท่ี 1) 
 

195  คน 
 

195  คน 
6. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1  โครงการ/ 
2 กิจกรรม 

7. ด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ              

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

 
ร้อยละ  80 

 
ร้อยละ  100 

12. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ (.................................................) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์            

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
(นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์) 

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
เบอร์ติดต่อ 086-168-5453  


