
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณองค์การนักศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ........2562......... 

 

ชื่อโครงการ........โครงการจัดอบรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติ......... 

หน่วยงาน............องค์การนักศึกษา......................................................................................................................... 

ผู้ประสานงานโครงการ.............นายวัชรวิชญ์ มิ่งเมือง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ ............... 064-3044081....................................................................................................................... 

 

 

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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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณองค์การนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ......2562.......... 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  องค์การนักศึกษา 

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

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา ประจ าปี....2562....  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะทางสังคม และประสบการณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต
ในสังคมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
2) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล.............................................................. 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม  

(ประสิทธิผล) ....................................................................................................................................................  

กลยุทธที่ 1.5 ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา 

คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง...............................................................................                                                                                   

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 24 มกราคม 2563  สถานที่ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 24 มกราคม 2563  สถานที่ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  

(เงินกิจกรรมนักศึกษา) 
14,500 7,700 6,800 

3. งบอ่ืนๆ      

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) ด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาความรู้          

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 
2) เปิดรับลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 
3) ด าเนินการเรื่องทรานสคริปท์กิจกรรม เตรียมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ามาร่วมการอบรม 
4) ด าเนินการจัดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5) ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานและล้างเงินยืมต่อองค์การนักศึกษา 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร 5 1 3 4 1.14 
2. อาจารย์ - - - -  
3. บุคลากร 20 1 17 18 5.14 
4. นักศึกษา 270 114 202 316 90.28 
5. ศิษย์เก่า - 1 - 1 0.28 
6. บุคคลภายนอก - - - - - 
7. หน่วยงาน/องค์กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ) ....วิทยากร.... 5 3 1 4 1.14 

รวม 350 - - 339 97.98 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
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6) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1 นักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม แต่ไมม่าเข้าร้บการอบรมในวันงาน 

 

 

 

7) ภาพกิจกรรมของโครงการ   
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ    
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ  

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน 340 คน 352 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 85 
3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 85 
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 100 

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

1.    
2.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณองค์การนักศึกษา ประจ าปี 2562 14,500 7,700 
2.    
3.    

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
   

 

 

 

 


