
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาวารสารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผู้ประสานงานโครงการ นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย 

เบอร์ติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 6833 

 

 

 

คำชี้แจง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาวารสารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3. ผลผลิต 
 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ............. 

4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564  

   ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1. เพ่ือพัฒนาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

   2. เพ่ือพัฒนาวารสารการศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร 
   3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

          เป้าประสงค์ท่ี 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1.1.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
 

7. วันและสถานที่ดำเนินการโครงการ 
โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ปี)  1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564  

สถานที ่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

สถานที ่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  162,000   143,550 18,450 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

9. สรุปการดำเนินโครงการ  
1) กิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ)  

การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายของผู้เข้าร่วมเป็นนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่           
สนใจลงตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ 

1.) บทความวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
จำนวน 10 บทความ  

2.) บทความวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 
จำนวน 10 บทความ 
    

10. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้ลงตีพิมพ์ในวารสาร 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2563   

16  5 9 14 87.50 

2.  ผู้ลงตีพิมพ์ในวารสาร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2564  

16  9 10 19 100 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  10 1 9 10 100 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  16 15 19  34 100 



3 
 

รวม 58 30 47 77 100 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ำนวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
  ไม่มีปัญหา และอุปสรรคในการจัดโครงการครั้งนี้ 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 
ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
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ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

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

1. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. งบประมาณ 162,000   บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

  

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 91.92 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 90.61 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 90.50 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตามกำหนด ตามกำหนด 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
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12. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
   

 

 

 

 

 

ลงชื่อ .......................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

        

      หวัหน้าหน่วยงาน       

(คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) 

 

ลงชื่อ นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย 

   (นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย) 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

เบอร์ติดต่อ .……………………….……………... 


