
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ชื่อโครงการ  โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน  02 -665-3777 ต่อ  8219  โทรศัพท์มือถือ  094-149-2463 
E-mail address worawattana.s@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  
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สรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

1. ชื่อโครงการ  โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3. ผลผลิต 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                      ผลงานการให้บริการวิชาการ 

                 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................... ............. 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
                ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
       ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..…....  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ให้เป็นที่รู้จัก 
2. เพ่ือให้เสริมสร้างความรู้ และให้ข้อมูลการศึกษาต่อกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพ่ือให้บริการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)   
1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1.บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2.บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3.บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4.บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ  
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี)  ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566  สถานที ่ณ โรงเรียนที่เปิดสอน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
........................................................................................................................... .........................................  
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  30,000 บาท 370 29,630 บาท 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

 

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

- เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ ต่างจังหวัด จ านวน 
17 โรงเรียน ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์                           
วันที่  10  พฤศจิกายน 2565  แนะแนวโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ (ออนไซต์)  
วันที่  14  พฤศจิกายน 2565  แนะแนวเทพศิรินทร์สมุทรปราการ (ออนไซต์)  
วันที่  21  พฤศจิกายน 2565  แนะแนวสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (ออนไซต์) 
วันที่  22  พฤศจิกายน 2565  แนะแนวโรงเรียนทวีธาภิเศก (ออนไซต์) 
วันที่   9  ธันวาคม  2565  แนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี (ออนไซต์) 
วันที่  13  ธันวาคม  2565  แนะแนวโรงเรียนราชาธิวาส (ออนไซต์) 
วันที่  15  ธันวาคม  2565  แนะแนวโรงเรียนนวลนรดิศ (ออนไซต์) 
วันที่  23  ธันวาคม  2565  แนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (ออนไลน์) 
วันที่   4   มกราคม 2566  แนะแนวโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา (ออนไซต์) 
วันที่  10  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนบางบัวทอง (ออนไซต์) 
วันที่  19  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนราชวินิตมัธยม (ออนไซต์) 
วันที่  19  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ออนไซต์) 
วันที่  26  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 (ออนไซต์) 
วันที่  26  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (ออนไซต์) 
วันที่  31  มกราคม  2566  แนะแนวโรงเรียนพุทธบูชา (ออนไซต)์ 

      วันที่   3   กุมภาพันธ์ 2566 แนะแนวโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ (ออนไซต์) 
      วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2566 แนะแนวโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (ออนไซต์) 
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10. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายและอาชีวศึกษา 
500 589 618 1,207 100.00 

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ - - - - - 
3. คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. พนักงานขับรถ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 500 589 618 1,207 100.00 
 

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
- ไม่มี 
 

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม  
4 ด้าน 
-บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
-บัณฑิตปฎิบัติเป็นเลิศ 
-บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
-บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   

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

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณ 30,000 บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
   
   

 

โครงการตาม ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจใน

โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

 
ร้อยละ 85 

 
91.80 

2. ร้อยละค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของ
นักเรียน  
-ความรู้หลังเข้าร่วมฟังบรรยาย 

ร้อยละ 85 88.80 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
เชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา 
 

 
500 คน 

 
1,207 คน 
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4.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 เงินงบประมาณรายจ่าย 
 เงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
1โครงการ/ 
1กิจกรรม 

5. ด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
6. ค่าใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
    ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
       เงินงบประมาณรายจ่าย 
       เงินรายได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 

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

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชพร   เทียบจัตุรัส) 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

       

 

นางสาววรวัฒนา  ศุกรสุคนธ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
เบอรติ์ดต่อ 02-665-3777 ต่อ 8219 


