
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณองค์การนักศึกษา 

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

 

ชื่อโครงการ........อบรมการท าการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google form.......................... 

หน่วยงาน............ฝ่ายส่งเสริมวชิาการ องค์การนักศึกษา....................................................................................... 

ผู้ประสานงานโครงการ.............นางสาวเฟิส์ท จริเจษฏาพร............................................................................... 

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 ..........อบรมการท าการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google form....................... 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ .........................ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ องค์การนักศึกษา........................................................ 

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

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี....2563....  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน และการสัมภาษณ์เข้าท างาน 
 

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 29 ตุลาคม 2562  สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 

ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562  สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab               

ชั้น 4 ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้ 

(เงินกิจกรรมนักศึกษา)  
12,625 11,750 875 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

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

1. วางแผนการด าเนินงานและเสนออนุมัติด าเนินโครงการ ช่วงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ห้ององค์การนักศึกษา ช่วงเดือน

กันยายน 
3. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรไปยังส านักวิทยบริการ ช่วงเดือนกันยายน 
4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาที่สนใจทราบ และเปิดรับสมัครทาง Google form 
5. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินการที่ได้วางไว้ 
6. ติดตามผลการด าเนินงาน สรุปผลและส่งหนังสือคืนเงินส่วนต่างที่คงเหลือ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร - - 2 2 3.3 
2. อาจารย์ - - - - - 
3. บุคลากร - 2 1 3 5 
4. นักศึกษา 60 30 24 54 90 
5. ศิษย์เก่า - - - - - 
6. บุคคลภายนอก - - - - - 
7. หน่วยงาน/องค์กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ)  

............................................... 
- - - - - 

รวม 60 - - 59 98.3 
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หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1 นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบว่ามีโครงการนี้  

2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ                   

เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 51 คน 59 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 97.8 
3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 87.5 

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

1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2562 12,625 11,750 
2.    
3.    

 

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

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

 

 

 


