
 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงานโครงการงบเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล 

หน่วยงาน  :  ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

หัวหน้าโครงการ  :   นางสาวดุริยางค์  คมข า  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เบอร์ติดต่อ  :  มือถือ  0840679282   เบอร์โทรภายใน  6810 

 

 

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

 

 

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

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

2. หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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สรุปการด าเนินงานโครงการงบเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล  

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

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

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

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
3) เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเล็งเห็นคุณค่าของการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ที่  5.1  มีระบบพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์ที ่ 5.1.1.1.1  ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) 
- ระยะที่  1 เดือนพฤศจิกายน 2564  ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย  

 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
- ระยะที่  2 เดือนธันวาคม 2564  ณ ต่างจังหวัด 

 โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี 
- ระยะที่  1 วันที่ 9 มีนาคม 2565  การจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
- ระยะที่  2 วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมบลูเวฟโฮเทล หัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  166,000   บาท 152,120   บาท 13,880   บาท 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

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

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการ
สนับการศึกษา ให้แก่บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และบุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเชิญ อาจารย์อัญชลี อนันตวัฒน์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ ภาควิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        
มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “รู้จักและเข้าใจเด็ก Gen ใหม่” (ในรูปแบบออนไลน์) ในวันพุธที่    
9 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

2. การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของบุคลากรคระเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยเชิญทีมวิทยากรมาบรรยายและการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์กร การสร้างทีมงานคุณภาพ และการพัฒนาคน         ใน
ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 9–10 กรกฎาคม 2565  ณ บลูเวฟ โฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 

10.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. บุคลากร 35 12 25 37 88.10 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 3 - 3 3 7.15 
3. วิทยากร 2 2 - 2 4.75 
4. พนักงานขับรถ 2 - - - 0 

รวม 42 14 28 42 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการมีอยู่อย่างจ ากัด 
2. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการน้อยเกินไป มีผลท าให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ และแนว
ต่างๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด  
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 

การอบรม หัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก  Gen ใหม่” 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุลคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 1) 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
1. ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่พิธิเปิด 
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2. พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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3. การอบรม หัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก  Gen ใหม่”  
โดย อาจารย์อัญชลี อนันตวัฒน์  
ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

4. การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุลคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 2) 

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ บลูเวฟโฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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11. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 

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

1. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 

 

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณ  166,000  บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.64 
  
 

 โครงการตาม ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน
วิทยากร 
- สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย 
- สามารถหยิบยกประเด็นส าคัญหรือกรณีศึกษา

น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
- สามารถตอบค าถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้ชัดเจน 
- การมีส่วนร่วมระหว่างวิทยากรกับผู้รับการ

อบรม 

 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  91.40 

 

2. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของด้าน
การจัดโครงการ 
- ความพร้อมของผู้ด าเนินโครงการ 
- ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 
- ความเหมาะของระยะเวลาในการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมท าให้ได้รับความรู้และทักษะใน

วิชาการและวิชาชีพในสายงานของตน 
- การฝึกอบรมท าให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพ่ิมขึ้น 
- สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี

ประสิทธิภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล 

 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  90.80 
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3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล 

 

35  คน 
 

37  คน 

4. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1  โครงการ/ 
2 กิจกรรม 

5. ด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ขอขยายเวลา
ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ              
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  เงินงบประมาณรายจ่าย 
  เงินรายได้ 

 
ร้อยละ  80 

 
ร้อยละ  91.64 

 
12. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 

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

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

 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

(นางสาวดุริยางค์  คมข า) 

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

เบอร์ติดต่อ 084-0679282  


