
 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงานโครงการงบเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หน่วยงาน  :  ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

หัวหน้าโครงการ  :   นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

เบอร์ติดต่อ  :  มือถือ  0852350009   เบอร์โทรภายใน  6810 

 

 

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

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

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) เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นที่รู้จักและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัด 
2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่  1.4  บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ    
                        สังคม (ประสิทธิผล)  
กลยุทธ์ที ่ 1.4.1.1.1   พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กฎเกณฑ์การรับ 
                           สมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
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7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) 

 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   
ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี 
 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   

ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  180,500.00   บาท 180,499.15   บาท 0.85     บาท 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

 

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

1. การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   

 
 

10.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
นักเรียนโรงเรียนมัธยม และวิทยาลัย
ต่ างๆ ในกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจังหวัด 

300 - - 300 100 

รวม 300 - - 300 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
 - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการมีอยู่อย่างจ ากัด 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขาหรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ  100 ร้อยละ  78 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  85 ร้อยละ 90 
 

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี 

ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 
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3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  

 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. งบประมาณ  180,500  บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 โครงการตาม ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
-  

ร้อยละ  85 ร้อยละ 90 
 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล 

300  คน 300 คน 

3. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

1 โครงการ 1  โครงการ 
 

4. ด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ              

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

 
ร้อยละ  80 

 
ร้อยละ  100 

 
12. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

(นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์) 

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

เบอร์ติดต่อ 085-2350009  


