
 

 

 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร ประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา            
                     สิริวัฒนาพรรณวดี 

หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ประสำนงำนโครงกำร นายกฤตภ์ เลขมาศ 

เบอร์ติดต่อ 084-0150-399 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภำยในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รำยงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ทำงเวปไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรำยงำนผลโครงกำรฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรงบประมำณรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
1. ชื่อโครงกำร ประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                

สิริวัฒนาพรรณวดี 
 

2. หน่วยงำนรับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................... ................................................. 

 

4. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
  ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  มีการปรับแผนการด าเนินการ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส  
                     โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3) เพ่ือสร้างความนิยมในกลุ่มประชาชนเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

6. สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
กลยุทธที่ 3.1.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

7. วันและสถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 
โครงกำรก ำหนด  
- ระยะที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  
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-  ระยะที่  2  วันที่  18 มกราคม 2565 สถานที่  ห้อง Ad&PR Presentation Room ชั้น  3  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และถ่ายทอด  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

โครงกำรด ำเนนิกำรจริง 
- ระยะที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  
- ระยะที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2565 งานตัดสินการประกวดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet 
 

8. งบประมำณโครงกำร  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  114,400 91,594.94 22,805.06 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

9. สรุปกำรด ำเนินโครงกำร 
1) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำร  

1. กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิ เคชัน TikTok จากวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจน
ผู้สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์ การสร้างสรรค์ผลงาน
เข้าร่วมประกวดภายใต้กรอบกติกา และการน าเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในแอปพลิเคชัน TikTok 
น าเสนออย่างไรไม่ให้โดนปิดกั้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่าน
แอปพลิเคชัน TikTok อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคลิป TikTok  
ส่งเข้าร่วมประกวดกับโครงการ 

2. งานตัดสินการประกวดคลิป TikTok รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พ่ึงยา” ชิงถ้วย
พระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท าการการคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวดรอบแรก จ านวนทั้งสิ้น 64 ทีม จากทั่ว 
ทุกภูมิภาค เหลือ 15 ทีม เพ่ือเข้าสู่การประกวดในรอบตัดสินในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
เป้ำหมำย 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชำย หญิง รวม 
1. นักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือ 

เทียบเท่า 
500 - - 500 86.06 

2. ครู/อาจารย์ 0 - - 60 10.33 
3. วิทยากร 2 - - 4 0.69 
4. คณะกรรมการด าเนินงาน 38 - - 17 2.92 

รวม 580 190 391 581 100.00 
 
 

2) ปัญหำ อุปสรรคในกำรจัดโครงกำร และแนวทำงกำรแก้ไข 
ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

กิ จ ก ร ร ม iร ะ ย ะ ที่  1  ก า ร จั ด อ บ ร ม ผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ได้รับอีเมลลิงก์
ส าหรับเข้าร่วมการอบรม 

-  โทรติ ดต่ อแจ้ งผู้ เ ข้ า ร่ วมอบรมให้ท าการ
ตรวจสอบ อีเมล 
- ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านช่องทางไลน์ 

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผู้ส่งผล
งานเกิดความสับสนในขั้นตอนการส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวด 

จัดท าสื่อในการชี้แจงขั้นตอนการส่งผลงาน 
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการกิ จกรรม ระยะที่  2  
งานตัดสินการปะกวดในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ยังไม่เทียบเท่ารูปแบบจัดในพ้ืนที่ 
(Onsite)  

วางแผนการบริหารจัดการงานตัดสินการประกวด
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าสื่อในการประกาศผลการ
ประกาศผลที่มีความตื่นเต้น การจัดท าสื่อรางวัล
ต่างๆ เป็นต้น 

การบริหารจัดการกิ จกร รมระยะที่  2  
งานตัดสินการประกวดเกี่ ยวกับระบบ 
เทคนิคต่างๆ เช่น ภาพ เสียง และสัญญาน 
เป็นต้น ยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง   

ก่อนการด าเนินงานควรด าเนินการฝึกซ้อมเป็น
ระบบมากขึ้นทั้งการถ่ายทอดภาพ และเสียง 
รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตควรตรวจสอบให้
เ รี ยบร้ อย  และหากเป็น ไปได้ควรมีกา รจัด  
ให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่านเดินทางมาตัดสินที่
ห้องควบคุมหลักเพ่ือความสะดวกในการดูแล
ระบบ 
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3) ภำพกิจกรรมของโครงกำร   
 - ระยะที่ 1 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok จากวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตลอดจนผู้สนใจ 
 

อบรม หัวข้อ “การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok อย่างสร้างสรรค์” 
โดย คุณประไพพรรณ ศรีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนช านาญการ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
เวลา 08.00 - 09.00 น. (ช่วงเช้า) 
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อบรม หัวข้อ “คิดคอนเทนต์อย่างไร? ให้โดนใจผู้รับชม” 
โดย คุณคงคิด วิเศษศิริ 

นักแสดงโฆษณา/ซีรีย์/MV และผู้จัดท าเฟซบุ๊กเพจผ่าม และยูทูปช่องผ่าม 
เวลา 09.00 - 11.00 น. (ช่วงเช้า) 
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อบรม หัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้กรอบกติกา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เวลา 11.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) 
เวลา 13.00 - 14.00 น. (ช่วงบ่าย) 
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อบรม หัวข้อ “การน าเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในแอปพลิเคชัน TikTok น าเสนออย่างไรไม่ให้โดนปิดกั้น” 
โดย คุณกนกวรรณ ไม้สนธิ์ 

Creative; Publishing / Digital Media  
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอทีฟ ลีฟวิ่ง จ ากัด 

เวลา 14.00 - 17.00 น. (ช่วงบ่าย) 
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บรรยากาศกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
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 - ระยะที่ 2 งานตัดสินการประกวดคลิป TikTok รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พ่ึงยา”  
ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 

คณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ 
 

 
 

คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ 
ผู้ก ากับ 

 

 
 

คุณประไพพรรณ ศรีนวล  
นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนช านาญการ  

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
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คุณจีระภา สุริสุข 
คอนเทนค์ ครีเอเตอร์ ภายใต้ชื่อ พี่หมอไอซ์ - icediry 

 

 
 

คุณกนกวรรณ ไม้สนธิ์ 
Creative; Publishing / Digital Media 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอทีฟ ลีฟวิ่ง จ ากัด 
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คุณสมประสงค์ ศรีกระจ่าง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลักซ์โปรดักชั่น จ ากัด 

 

พิธีเปิด และกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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การน าเสนอผลงาน 
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พิธีมอบรางวัล 
 

 
 

 
 

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม 
ทีม Malai team โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

เชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 
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รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลยอดนิยม 
ทีม Koktakean studio โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์  

ส่งรางวัลทางไปรษณีย์ 
 

 
 

รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทีม GIRL  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

ส่งรางวัลทางไปรษณีย์ 
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รางวัลชมเชย 
ทีม มนว. โปรดักชั่น โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

ส่งรางวัลทางไปรษณีย์ 
 

 
 

รางวัลชมเชย 
ทีม Bc studio โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ  

ส่งรางวัลทางไปรษณีย์ 
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10. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
1.จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 
 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วม 
กับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100.00 

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 

1.จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน         
ภาคอุตสาหกรรม 

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเนื่องร่วม 
กับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100.00 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 

1. งบประมาณ 114,400 บาท ร้อยละ  80.06 

  โครงการตาม ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร  

ดัชนีชี้วัด เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 94.20 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 91.20 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ 
/ 2 กิจกรรม 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 90.00 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 100.00 
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ดัชนีชี้วัด เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80 80.06 

 

11.  หน่วยงำนอัพโหลดไฟล์เล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่ 
 ............................................................................................................................. ........................... 

  
 
 
 

 

ลงชื่อ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์ 

      คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       
 

ลงชื่อ  
      นายกฤตภ์  เลขมาศ 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
    เบอร์ติดต่อ 6871 

https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/สรุปการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อ.pdf

