
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์สรุปการดำเนนิงานโครงการงบ........รายได.้.......  

ประจำปงีบประมาณ........2564......... 

 

ชือ่โครงการ        โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ                  .          

หนว่ยงาน    กองพัฒนานักศึกษา                  . 

ผูป้ระสานงานโครงการ  นายธีรพล   ชมชื่น                                         . 

เบอรต์ิดตอ่   0621954328                 . 

 

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

 

 

 

 

คำชีแ้จง เมือ่ดำเนนิโครงการแลว้เสรจ็ 

1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล ์รายงานโครงการฉบ ับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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แบบฟอรม์สรุปการดำเนนิงานโครงการงบ........รายได.้.......... ประจำปีงบประมาณ ..........2564............... 

1. ชือ่โครงการ          โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ                . 

2. หนว่ยงานรบัผดิชอบ   กองพัฒนานักศึกษา       . 

3. ผลผลติ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ........................... 

4. การดำเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำป ี
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี....2564....  
 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ 
 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วตัถปุระสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้งานทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ผลลัพธ์ และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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

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

กลยุทธที่ 15 ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา 

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

7. วนัและสถานที่ดำเนนิการโครงการ 
โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 26 มีนาคม 2564   

สถานที่ : ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

         ราชมงคลพระนคร  

โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) : วันที่ 26 มีนาคม 2564   

สถานที่ : ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

        ราชมงคลพระนคร  

กรณดีำเนนิโครงการไมต่รงตามกำหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงนิ ไดร้บัจัดสรร เบิกจา่ยจรงิ คงเหลอื 

1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  22,800 20,400 2,400 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

9. สรุปการดำเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จเพ่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                          .   
 

จำนวนผู้เขา้รว่มโครงการ 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
เป้าหมาย 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
จำนวน (คน) คิดเปน็

รอ้ยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร - - - - - 
2. อาจารย์ - - 1 1 1.6 
3. บุคลากร 10  3 3 5 
4. นักศึกษา 20 13 27 40 67 
5. ศิษย์เก่า 10 1 - 1 1.6 
6. บุคคลภายนอก - - - -  
7. หน่วยงาน/องค์กร     - - - -  
8. อ่ืนๆ (ระบุ)     วิทยากร    . 10 2 6 8 13 

รวม 60 16 37 53 88.2 
หมายเหต ุ หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ำนวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. นักศึกษาบางคนขาดความตรงต่อเวลา ไม่เข้าห้องเรียนตามเวลาการอบรมท่ีกำหนด   
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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10. ดชันชีีว้ดัความสำเรจ็  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน = 51 คน 60 คน 53 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  85 91.6 
3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 85 86 

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 

1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 

1. งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 22,800 20,400 
2.    
3.    

 กรณ ีโครงการพัฒนาและผลผลิตกำลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 
(ผลลัพธ)์ 
1. จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลติ) 
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
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กรณี โครงการตาม ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ (โปรดระบ)ุ 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตามกำหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 

กรณี โครงการตาม ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรงุศลิปวฒันธรรม (โปรดระบ)ุ 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 
ผลลัพธ ์
1. จำนวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

รอ้ยละ 90  

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลติ 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  
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กรณี โครงการตาม ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรงุศลิปวฒันธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลดำเนนิงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 

11. หนว่ยงานอพัโหลดไฟลเ์ลม่รายงานฉบับสมบรูณท์ี่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://std.offpre.rmutp.ac.th/) > ผลการดำเนินงาน >    

ผลการดำเนินงานโครงการปี 2563 > รายงานผลโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการ

วิเคราะห์ผลทางสถิติ                                                                                               .                   

  

 

 

 

 

ลงชื่อ (   นางสาวมัลลิกา  วีระสัย   ) 

รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าหน่วยงาน 

ลงชื่อ (  นายธีรพล  ชมชื่น  ) 

       นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

     เบอร์ติดต่อ          0621954328             . 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/

