
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้  

ประจำป�งบประมาณ 2564 

ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำป�การศึกษา 2564 

หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ ์   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงาน  02 -665-3777 ต่อ  6809  โทรศัพท์มือถือ  094-149-2463 

E-mail address worawattana.s@rmutp.ac.th 

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

 

 

 

คำช้ีแจง เม่ือดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1.หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีช้ีวัดโครงการท่ีได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกข้ันตอน) ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 

2.หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายังกอง

นโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3.หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบ ูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพ ื ่อสะดวก 

ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย  

ประจำป�งบประมาณ 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำป�การศึกษา 2564 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

3. ผลผลิต 

            ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์                     ผลงานการให้บริการวิชาการ 

                 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                 อื่นๆ ระบุ................................................................................................................... 

4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� 

       อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำป� งบประมาณ พ.ศ. 2564   

                ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

                มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ 

       ขอบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างป�งบประมาณ ……..…....  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1. เพื่อจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

2. เพื่อเป�นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

3. เพื่อวางแนวทางการศึกษาระหว่างศึกษาในคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2565)   

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ป� ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

        แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

  

7. วันและสถานท่ีดำเนินการโครงการ  

โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ป�)  แบบการบรรยายออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2564  

ณ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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กรณีดำเนินโครงการไม่ตรงตามกำหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 

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

8. งบประมาณโครงการ  

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 

2. งบเงินรายได้  - - - 

3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

 

9. สรุปการดำเนินโครงการ 

1) กิจกรรมท่ีดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ   

โดยเป�นการแนะนำประวัติของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

ถ่ายทอดประสบการณ์การอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย และให้สาระความรู้ท่ีเป�นประโยชน์ให้กับนักศึกษาใน

การเรียนออนไลน์ การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

และวางแนวทางการศึกษาระหว่างศึกษาในคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 

 

10. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำนวน (คน) คิดเป�น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 

1. นักศึกษาใหม่ประจำป�การศึกษา 

2564 

 

401 193 208 401 100.00 

2. วิทยากร - - - - - 

3. คณะกรรมการดำเนินโครงการ - - - - - 

รวม 401 193 208 401 100.00 
 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จำนวนรวมของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

2) ป�ญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
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- เนื่องจากการจัดโครงการอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

และมีการแพร่ระบาดของผู้ติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนจึงไม่สามารถนำนักศึกษาออกไปนอกสถานท่ี

ได้เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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11. ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ  (โปรดตอบโครงการท่ีได้รับงบประมาณ)  

1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม  

4 ด้าน 

-บัณฑิตคิดเป�นระบบ 

-บัณฑิตปฎิบัติเป�นเลิศ 

-บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-บัณฑิตเป�นท่ีพึ่งของสังคม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   

2) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ป� 

ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน

เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   

 

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตรจั์ดสรรงบประมาณ  

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. งบประมาณ 150,000 บาท ร้อยละ 80 0.00 

   

   

โครงการตาม ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์

1. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำป�

การศึกษา 2564 

 

ร้อยละ 85 

 

88.60 
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2. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของ

ประโยชน์จากการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำป�

การศึกษา 2564 

 

ร้อยละ 85 89.40 

3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประจำป�การศึกษา 2564 

 

401 คน 

 
401 คน 

4.จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

 เงินงบประมาณรายจ่าย 

 เงินรายได้ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

1 โครงการ/ 

1 กิจกรรม 

5. ดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตามกำหนด ตามกำหนด 

6. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการ 

    ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

       เงินงบประมาณรายจ่าย 

       เงินรายได้ 

ร้อยละ 80 0.00 

 

12. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ี (ระบุล้ิงหน้าเพจ/URL สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์) 

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

       

 

นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ์ 

หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

เบอรติ์ดต่อ 02-665-3777 ต่อ 6809 
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