
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณองค์การนักศึกษา  

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

 

ชื่อโครงการ........ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู และ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562......... 

หน่วยงาน............ฝ่ายศลิปะและวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร................ 

ผู้ประสานงานโครงการ.............นายศิรโิรจน์ บญุสมภพ......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................................................ 

 

 

 

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 ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู และ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562.............. 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ......ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม 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 
 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติงานองค์การนักศึกษาระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ 
2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมนพันธ์อันดีระหว่าวครูอาจารย์ กับลูกศิษย์ 
3) เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการส่งเสริม และอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 

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 25 กรกฏาคม 2562  สถานที่ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 25 กรกฏาคม 2562  สถานที่ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะ

บริหารธุรกิจ 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  

(เงินกิจกรรมนักศึกษา) 
339,000 339,000 - 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

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

1. ....ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงาน หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ                
ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน……………………………………………………………………………………………….. 

2. ....ประชุมหารือกับนักศึกษาผู้น า ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์ และการแสดง และด าเนินโครงการในช่วง
เดือนกรกฏาคม……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ....ติดตามผลการประเมินโครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ......................................... 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร 150 - - 93 2.65 
2. อาจารย์ - - 
3. บุคลากร - - 
4. นักศึกษา 3,300 - - 3,125 89.28 
5. ศิษย์เก่า 50 - - 48 - 
6. บุคคลภายนอก - - - - - 
7. หน่วยงาน/องค์กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ)  วิทยากรท าพิธี

บายศรีสู่ขวัญ 
- 3 2 5 0.14 

รวม 3,500 - - 3,271 92 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
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2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1.....ปริมาณคนที่หอประชุมรับได้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา.......................................................... 

2.....ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา..............................................................................  

3......นักศึกษามาสายกว่าเวลาที่นัดหมาย............................................................................................  

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3,500 คน 3,500 คน 3,271 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 87 
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.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณองค์การนักศึกษา ประจ าปี 2562 339,000 339,000 
2.    
3.    

 

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

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

 

 

 

 


