
 

 

 

 

 

สรุปการดำเนินงานโครงการงบเงินรายได้  

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ช่ือโครงการ :  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา  

หน่วยงาน  :  ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

หัวหน้าโครงการ  :   นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์   

เบอร์ติดต่อ  :  มือถือ  0861685453   เบอร์โทรภายใน  6822 

 

 

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

 

 

คำช้ีแจง เม่ือดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกข้ันตอน) ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 

กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อสะดวก 

ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปการดำเนินงานโครงการงบเงินรายได้ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา  

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   

3. ผลผลิต 

 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

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

4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� 

 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำป� พ.ศ. 2564  

 ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ 

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

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพื่อฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาช้ันป�ท่ี 3 ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา 

2) เพื่อฝ�กอบรม/สัมมนาหลังกลับให้นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ท่ี  1.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล  

กลยุทธ์ท่ี  1.3.1.1.4  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ                       

โดยการทำวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน 

7. วันและสถานท่ีดำเนินการโครงการ 

โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ป�) 

- ระยะท่ี  1 วันท่ี 28 เมษายน 2564   ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (1101)  

- ระยะท่ี  2 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (1101) 

โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ป�) 

- ระยะท่ี  1 ขอยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019  

- ระยะท่ี  2 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  บรรยายออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ์  
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8. งบประมาณโครงการ  

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 

2. งบเงินรายได้  44,005   บาท (1) 

47,705   บาท (2) 

ไม่ได้ใช้ 

3,600   บาท (2) 

44,005   บาท 

44,105   บาท 

3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะท่ี 1 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

9. สรุปการดำเนินโครงการ 

1) กิจกรรมท่ีดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. การจัดฝ�กอบรม/สัมมนาหลังกลับให้นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ซึ่งในระยะที่ 1 ได้กำหนดการจัดโครงการไว้วันที่ 28 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (1101) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) เกิดแพร่ระบาดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงงดจัดการอบรม   

2. การจัดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นป�ที่ 3 ก่อนออกไปปฏิบัติ  

สหกิจศึกษา เมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  บรรยายออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ์ 

โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย 1 ท่าน 

- ได้เชิญ คุณวีรยุทธ  ล้อทองพานิชย์ มาบรรยายในหัวข้อ “New Normal Skills ทักษะ

จำเป�นท่ีคนทำงานควรมี” 

10.  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำนวน (คน) คิดเป�น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 

1. นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 - - - - - 

2. นักศึกษาช้ันป�ท่ี 3 224 104 159 263 100 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน 28 8 20 28 100 

4. วิทยากร 2 1 - 1 50 

รวม 293 114 178 292 99.66 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จำนวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

      หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะท่ี 1 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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2) ป�ญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 

1. นักศึกษาอาจจะเข้า ๆ ออกจากห้องประชุมออนไลน์ระหว่างการอบรม 

2. สัญญาณเน็ตของวิทยากรหรือของนักศึกษาอาจจะติดขัดระหว่างอบรม 

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

1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ  85 

ร้อยละ  85 

ร้อยละ  100 

ร้อยละ  88.11 

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

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. ผลการประเมินผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 

3.20 3.32 

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตรจั์ดสรรงบประมาณ  

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. งบประมาณ  91,710  บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 

 หมายเหตุ  ยกเลิกการจัดโครงการระยะท่ี 1 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 โครงการตาม ผลผลิต  :  ผู้สำเรจ็การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดัชนีช้ีวัด เป้าหมาย ผลดำเนินงาน 

1. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของด้าน

วิทยากร 

- เป�นผู้มีความรู้ความสามาร 

- มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีดี 

- มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม 

- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 

- ตอบคำถามตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

 

ร้อยละ  85 

 

 

 

 

ร้อยละ  88.11 

 

2. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของด้าน

การสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 

- สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

- ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

- ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

- อาหารมีความเหมาะสม 

 

ร้อยละ  85 

 

ร้อยละ  87.07 
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3. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของด้าน

การให้บรกิารของเจ้าหน้าท่ี 

- มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะ

ให้บริการ 

- ให้บริการด้วยความสุภาพและเป�นกันเอง 

- มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 

ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและ

ช่วยแก้ป�ญหาได้เหมาะสม 

 

ร้อยละ  85 

 

ร้อยละ  90.01 

 

4. ร้อยละค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของด้าน

การนำความรู้ไปใช้ 

- สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

- มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ได้ 

- สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 

 

ร้อยละ  85 

 

ร้อยละ  88.54 

 

5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และส่งเสริม

ด้านสหกิจศึกษา (ระยะท่ี 2) 

 

263  คน 

 

263  คน 

6. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม 

  เงินงบประมาณรายจ่าย 

  เงินรายได้ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1  โครงการ/ 

2 กิจกรรม 

7. ดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตามกำหนด ตามกำหนด 

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ              

ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

  เงินงบประมาณรายจ่าย 

  เงินรายได้ 

 

ร้อยละ  80 

 

ร้อยละ  10 

12. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ี (ระบุล้ิงหน้าเพจ/URL สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 

https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/โครงการให้

ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา-.pdf 
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(ลงช่ือ .................................................) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์            

คณบดีคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 

(นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์) 

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

เบอร์ติดต่อ 086-168-5453  


