
 

 

 

 

 

แบบฟอรมสรุปการดําเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได  

ประจําปงบประมาณ 2565 

ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

หนวยงาน  ฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผูประสานงานโครงการ  นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ    ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  02 -665-3777 ตอ  6809  โทรศัพทมือถือ  094-149-2463 

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

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

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

1.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกใหครบทุกข้ันตอน) ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
2.หนวยงานจัดทําสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอรมสรุปการดําเนินงานโครงการฯ และสงมายังกอง
นโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
3.หนวยงาน เผยแพรไฟลรายงานโครงการฉบับสมบูรณทางเวปไซตของหนวยงาน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบคน  โดยไมตองสงเลมรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ ใหกองนโยบายและแผน  
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สรุปการดําเนินงานโครงการงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ 2565 

1. ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

2. หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3. ผลผลิต 
            ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                      ผลงานการใหบริการวิชาการ 

                 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... 

4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
       อยูในแผนปฏิบตัิราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  
                ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                มีการปรับระยะเวลาการดําเนินการ 
       ขอบรรจุเพ่ิมเขาแผนปฏิบัติราชการระหวางปงบประมาณ ……..…....  
 

5. วัตถุประสงคของโครงการ (ตามท่ีไดเสนอของบประมาณ) 
1. เพ่ือจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเขาใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
3. เพ่ือวางแนวทางการศึกษาระหวางศึกษาในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

6. สอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)   
1.4.1 รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภายใน 1 ป ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
        แหงชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

  
7. วันและสถานท่ีดําเนินการโครงการ  

โครงการกําหนด (วัน/เดือน/ป)  แบบการบรรยายออนไลน จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2564  

ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

กรณีดําเนินโครงการไมตรงตามกําหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 

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

8. งบประมาณโครงการ  
แหลงเงิน ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจาย    - - - 
2. งบเงินรายได  - - - 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 
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9. สรุปการดําเนินโครงการ 
1) กิจกรรมท่ีดําเนินการตามวัตถุประสงคโครงการ   

โดยเปนการแนะนําประวัติของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี 
ถายทอดประสบการณการอยูในรั่วมหาวิทยาลัย และใหสาระความรูท่ีเปนประโยชนใหกับนักศึกษาใน
การเรียนออนไลน การเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเขาใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
และวางแนวทางการศึกษาระหวางศึกษาในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 
10. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ 
เปาหมาย 

ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน (คน) คิดเปน

รอยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา

2565 
 

401 193 208 401 100.00 

2. วิทยากร - - - - - 
3. คณะกรรมการดําเนินโครงการ - - - - - 

รวม 401 193 208 401 100.00 
 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผูเขารวมได โปรดระบุ หากไมสามารถระบุไดใหใสจํานวนรวมของ 

ผูเขารวมโครงการ 

 
 

 

2) ปญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
- เนื่องจากการจัดโครงการอยูในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

และมีการแพรระบาดของผูติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนจึงไมสามารถนํานักศึกษาออกไปนอกสถานท่ี

ไดเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไมเกิน 6 ภาพ) 
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11. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  (โปรดตอบโครงการท่ีไดรับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามคาเปาหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตครอบคลมุ  
4 ดาน 
-บัณฑิตคิดเปนระบบ 
-บัณฑิตปฎิบัติเปนเลิศ 
-บัณฑิตมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
-บัณฑิตเปนท่ีพ่ึงของสังคม 

รอยละ 100 รอยละ 100 

   

2) ดัชนีชี้วัดตามคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภายใน 1 ป 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 100 รอยละ 100 
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3) ดัชนีชี้วัดตามคาเปาหมายของยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

1. งบประมาณ 150,000 บาท รอยละ 80 0.00 
   

โครงการตาม ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
ผลลัพธ 
1. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2565 

 
รอยละ 85 

 
88.60 

2. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของ
ประโยชนจากการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2565 
 

รอยละ 85 89.40 

3. จํานวนผูเขารวมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจาํปการศึกษา 2565 
 

401 คน 
 

401 คน 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 เงินงบประมาณรายจาย 
 เงินรายได 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
1 โครงการ/ 
1 กิจกรรม 

5. ดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามกําหนด ตามกําหนด 
6. คาใชในการดําเนินงานโครงการ 
    ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
       เงินงบประมาณรายจาย 
       เงินรายได 

รอยละ 80 0.00 

 

12. หนวยงานอัพโหลดไฟลเลมรายงานฉบับสมบูรณท่ี (ระบุลิ้งหนาเพจ/URL สําหรับการดาวนโหลดไฟล) 
   

 

 

 

 

(ลงชื่อ......................................................) 

  (ผูชวยศาสตราจารยอรรถการ  สัตยพาณิชย) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ 

หัวหนางานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

เบอรติดตอ 02-665-3777 ตอ 6809 
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