
 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ 2565 

ช่ือโครงการ ใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษาสูสากล 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูประสานงานโครงการ นางกชพรรณ  กระตุฤกษ 

เบอรติดตอ 086-168-5453 

 

 

 

 

 

  

คําช้ีแจง เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

1. หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการท่ีไดรับ 
การจดัสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกใหครบทุกข้ันตอน) ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 

2. หนวยงานจัดทําสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอรมสรุปการดําเนินงานโครงการฯ และสงมายัง 
กองนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

3. หนวยงาน เผยแพรไฟลรายงานโครงการฉบับสมบูรณทางเวปไซตของหนวยงาน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบคน  โดยไมตองสงเลมรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ ใหกองนโยบายและแผน  
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สรุปการดําเนินงานโครงการงบประมาณรายได 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 
1. ช่ือโครงการ ใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษา 

 
2. หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

 
3. ผลผลิต 

 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................................................... 

 
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 
  ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  มีการปรับแผนการดําเนินการ (เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส 
                     โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ขอบรรจุเพ่ิมเขาแผนปฏิบัติราชการระหวางปงบประมาณ ……..….... 

 
5. วัตถุประสงคของโครงการ  

1) เพ่ือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 กอนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2) เพ่ือฝกอบรม / สัมมนาแกนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
6. สอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เปาประสงคท่ี 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี คุณธรรม 
กลยุทธท่ี 1.4.1.1 สงเสริมการเรียนการสอนทุกรายวิชาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณ
ระดับอุดมศึกษา 
 

7. วันและสถานท่ีดําเนินการโครงการ 
โครงการกําหนด  
- ระยะท่ี 1 วันท่ี 4 พฤศจกิายน 2564 อบรมในรปูแบบออนไลน 
- ระยะท่ี 2 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 สถานท่ี หอง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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โครงการดําเนนิการจริง 
- ระยะท่ี 1 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 อบรมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom  
- ระยะท่ี 2 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหลงเงิน ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจาย    - - - 
2. งบเงินรายได  44,680   บาท (1) 

41,710   บาท (2) 
3,600   บาท (1) 
3,600   บาท (2) 

41,080   บาท 
38,110   บาท 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 
 

9. สรุปการดําเนินโครงการ 
1) กิจกรรมท่ีดําเนินการตามวัตถุประสงคโครงการ  

1. การจัดอบรมเก่ียวกับการสรุปผลการดําเนินงานภายหลังการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ดวยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถายทอดประสบการณจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให
ความรู และถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา ในหัวขอ “เติมพลังใจ เสริมทักษะใหม  
ในยุคนิวนอรมอล” โดยผูเขารวมการอบรมจะไดรับความรูเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ของตนเองใหทันโลกทันสมัย วิธีอานคน เขาใจคนอ่ืนและสามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดดี การ
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร รวมไปถึงเคล็ดลับรับมือความสัมพันธอันซับซอนในโลกจริง
และโลกเสมือนกับเพ่ือนรวมงาน เจานายและลูกคา เพ่ือนํามาใชในการเตรียมตัวสูโลกอาชีพ 

2. การจัดอบรมเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
มาใหความรู และถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา ในหัวขอ “คนไมธรรมดา อาสาพารูเขารู
เราเขาใจงาน” โดยนักศึกษาจะไดรับความรูในเรื่องการเขาใจตนเอง เพ่ือพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการรับรูขอมูลจากลบเปนการบวก กระตุนสมองใหทํางานอยางมี
ความสุข และการเอาชนะปญหา อุปสรรค พิชิตเปาหมาย เพ่ือนําไปใชในการไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ 
เปาหมาย 

ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน (คน) คิดเปน

รอยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 (ระยะท่ี 1) 254 107 147 254 100.00 
2. นักศึกษาชั้นปท่ี 3 (ระยะท่ี 2) 226 108 118 226 100.00 
3. วิทยากร (ระยะท่ี 1) 1 1 - 1 100.00 
4. วิทยากร (ระยะท่ี 2) 1 1 - 1 100.00 
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ผูเขารวมโครงการ 
เปาหมาย 

ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน (คน) คิดเปน

รอยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
5. คณะกรรมการดําเนินงาน 38 5 12 17 44.73 

รวม 520 222 277 499 95.96 
 

2) ปญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ และแนวทางการแกไข 
ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 

กิจกรรมiระยะท่ี 1 นักศึกษาเขาระบบ Zoom 

ไมได และไมไดรับลิงกสําหรับเขารวมการ
อบรม 

- โทรติดตอแจงนักศึกษาใหทําการตรวจสอบไลน
กลุม 
- สงขอมูลเพ่ิมเติมผานชองทางไลน 

การบริหารจัดการ กิจกรรมระยะ ท่ี  1  
เก่ียวกับระบบ เทคนิคตาง ๆ เชน ภาพ เสียง 
และสัญญาณ เปนตน ยังมีปญหาติดขัดอยู
บาง 

กอนการดําเนินงานควรดําเนินการฝกซอมเปน
ระบบมากข้ึนท้ังการถายทอดภาพ และเสียง 
รวมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตควรตรวจสอบให
เรียบรอย  

กิจกรรมiระยะท่ี 2 นักศึกษาเขาระบบ Zoom 

ไมได และไมไดรับลิงกสําหรับเขารวมการ
อบรม 

- โทรติดตอแจงนักศึกษาใหทําการตรวจสอบไลน
กลุม 
- สงขอมูลเพ่ิมเติมผานชองทางไลน 

การบริหารจัดการ กิจกรรมระยะ ท่ี  2  
การ เข าร วมอบรมในรูปแบบออนไลน
(Online) มีจํานวนคนเขารวมนอย  ยังไม
เทียบเทารูปแบบจัดในพ้ืนท่ี (Onsite)  

วางแผนการบริหารจัดการงานในรูปแบบออนไลน 
(Online) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การจัดทํา
สื่อใหมีความตื่นเตน การจัดทําสื่อรางวัลตาง ๆ 
เปนตน 

การบริหารจัดการ กิจกรรมระยะ ท่ี  2  
เก่ียวกับระบบ เทคนิคตาง ๆ เชน ภาพ เสียง 
และสัญญาณ เปนตน ยังมีปญหาติดขัดอยู
บาง   

กอนการดําเนินงานควรดําเนินการฝกซอมเปน
ระบบมากข้ึนท้ังการถายทอดภาพ และเสียง 
รวมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตควรตรวจสอบให
เรียบรอย 

 
3) ภาพกิจกรรมของโครงการ   

 - ระยะท่ี 1 การจัดอบรมเก่ียวกับการสรุปผลการดําเนินงานภายหลังการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถายทอดประสบการณจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให
ความรู และถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา  
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อบรม หัวขอ “เติมพลังใจ เสริมทักษะใหม ในยุคนิวนอรมอล” 
โดย คุณภูวนาท  คุนผลิน 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
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 - ระยะท่ี 2 การจัดอบรมเก่ียวกับการปฐมนิเทศใหแกนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา โดยวิทยากร 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาใหความรู และถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 
 

อบรม หัวขอ “คนไมธรรมดา อาสาพารูเขารูเราเขาใจงาน” 
โดย คุณสมยศ  มาตุเรศ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

  
พิธีเปด โดยผูชวยศาสตราจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 
 

วิทยากร คุณสมยศ  มาตุเรศ 
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10. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
1) ดัชนีชี้วัดตามคาเปาหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ  85 
รอยละ  85 

รอยละ  100 
รอยละ  90.68 

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

1. ผลการประเมินผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

3.20 3.93 

3) ดัชนีชี้วัดตามคาเปาหมายของยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

1. งบประมาณ 86,390 บาท รอยละ 80 รอยละ 40 

  โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ  

ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
1. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของดาน

วิทยากร 
- เปนผูมีความรูความสามารถ 
- มีเทคนิค วิธีการถายทอดความรูท่ีดี 
- มีการสรางบรรยากาศในการเรียนรู กระตุนให

ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวม 
- การใชภาษาท่ีเหมาะสมและเขาใจงาย 
- ตอบคําถามตรงประเด็นและเขาใจงาย 

 
รอยละ  85 

 
 

 

 
รอยละ  90.68 

 

2. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของดาน
การสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
- สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 
- ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
- ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
- อาหารมีความเหมาะสม 

 
รอยละ  85 

 
รอยละ  89.45 

 

3. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของดาน
การใหบริการของเจาหนาท่ี 
- มีความเอาใจใส กระตือรือรนและพรอมท่ีจะ

ใหบริการ 
- ใหบริการดวยความสุภาพและเปนกันเอง 

 
รอยละ  85 

 
รอยละ  90.02 

 



9 

 

- มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น ใหคําแนะนําและ
ชวยแกปญหาไดเหมาะสม 

4. รอยละคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของดาน
การนําความรูไปใช 
- สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 
- มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ใชได 
- สามารถนําความรูไปเผยแพร / ถายทอดได 

 
รอยละ  85 

 
รอยละ  90.37 

 

5. จํานวนผูเขารวมโครงการใหความรูและสงเสริม
ดานสหกิจศึกษา (2 ระยะ) 

 
480  คน 

 
480  คน 

6. จํานวนโครงการ/ กิจกรรม 
  เงินงบประมาณรายจาย 
  เงินรายได 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ/ 
2 กิจกรรม 

7. ดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามกําหนด ตามกําหนด 
8. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ              

ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  เงินงบประมาณรายจาย 
  เงินรายได 

 
รอยละ  80 

 
รอยละ  10 

 

11.  หนวยงานอัพโหลดไฟลเลมรายงานฉบับสมบูรณท่ี 
 ........................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ  ลงชื่อ  
นางกชพรรณ  กระตุฤกษ 

หัวหนาโครงการ/ผูประสานงานโครงการ 

เบอรติดตอ 6822 

ผูชวยศาสตราจารยอรรถการ  สัตยพาณิชย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
  
 

 

 

https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf

