
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผู้ประสานงานโครงการ  นายจิระพงษ์   เริกเขียว    ต าแหน่ง  หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม   
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน  02 -665-3777 ต่อ  6877  โทรศัพท์มือถือ  064-945-2525 
E-mail address jirapong.r@rmutp.ac.th 

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

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 
2.หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายังกอง
นโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
3.หน่วยงาน เผยแพร่ ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  



1 

 

สรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

3. ผลผลิต 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                      ผลงานการให้บริการวิชาการ 

                 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................... ............. 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
                ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
       ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1. เพ่ือจัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ 

 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ  
กลยุทธที่ 4.1.1.1.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และท านุบ ารุงอย่างยั่งยืน 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) ระหว่างวันที่ 19 และ 23 – 24 ธันวาคม  2564 ณ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ณ ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ระหว่างวันที่ 19 และ 23 – 24 ธันวาคม  2564 ณ คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ณ ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 

 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล).............................................................................. . 
............................................................................................................................. ....................................... 

 



2 

 

 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    63,300 19,860 43,440 
2. งบเงินรายได้     
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

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

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 
 -การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเฟสบุ๊กไลฟ์ และฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับฟังการ
บรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การเตรียมการผลิต” (Pre-Production) 
และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การผลิตผลงานสื่อ 
(Production)” โดย คุณสารเดช ศุกรสุคนธ์ 

 

      วันที่ 23 ธันวาคม 2564  
                      -วันที่ 2 นักศึกษาแบ่งกลุ่มแยกย้ายลงพ้ืนที่ถ่ายท าสารคดีของแต่ละกลุ่ม และรับฟังการ

บรรยายให้ความรู้และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การตัดต่อหลังการผลิต (Post-
Production)” โดย คุณสารเดช ศุกรสุคนธ์ 

 

  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
  -วันที่ 3 มีการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มตามหัวข้อเรื่องและการวิจารณ์ผลงาน

พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย คุณสารเดช ศุกรสุคนธ์ 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์      
3. บุคลากร  2 2 4 8.89 
4. นักศึกษา 41 13 28 41 91.11 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 

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

รวม    45 100.00 
 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
- ไม่มี 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
จ านวนโครงการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 2 2 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร   

   

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

จ านวนโครงการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 2 2 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร   
   

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณ 63,300 บาท ร้อยละ 80 100 
   
   

 

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 

91.00 
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 92.40 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 91.00 

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  1 

5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 90 92.00 
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6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96 100.00 

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 100.00 

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
........................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
   
 
 
 
 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์) 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

       

 

นายจิระพงษ์  เริกเขียว 
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม 

เบอร์ติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 6788,6809 


