
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น 
ประจ าปกีารศึกษา.....2563..... 

 

ชื่อโครงการ................ออกก ำลังกำยแบบนี้แหละคือตัวฉัน......................................... 

หน่วยงาน...................กองพัฒนำนักศึกษำ.................................................................................. 

ผู้ประสานงานโครงการ...............นำยนเรศ  ภูคะฮำต.......................................... 

เบอร์ติดต่อ ..................02-665-3777 ต่อ 6963.................................................................... 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สถำนะกำรด ำเนินงำนโครงกำร และดัชนีชี้วัดโครงกำรที่ได้รับ  
กำรจัดสรรงบประมำณ ในระบบงำน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงำนจัดท ำสรุปรำยงำนผลโครงกำรฯ ตำมแบบฟอร์มสรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และส่งมำยัง 
กองนโยบำยและแผน จ ำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงำน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือสะดวก 
ในกำรตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบำยและแผน  
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจ าปกีารศึกษา ....2563.... 

1. ชื่อโครงการ .........ออกก ำลังกำยแบบนี้แหละคือตัวฉัน.................................... 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ .............กองพัฒนำนักศึกษำ.................................................................. 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี..................  

                    ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                     มีกำรปรับระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงปีงบประมำณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตำมท่ีได้เสนอของบประมำณ) 
1. เพื่อให้นักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพื่อให้นักศึกษำมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง  
3. เพื่อให้นักศึกษำได้ค้นหำวิธีกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสมกับตนเอง 

 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศำสตร์ที่ .....1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล............  
เป้ำประสงค์ที่ .....1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และเป็นที่พ่ึง               
                          ของสังคม (ประสิทธิผล).............  
กลยุทธที่ .......15. ส่งเสริมนักศึกษำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ 
                       พัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำท้ังด้ำนสุขภำพกำยและจิตที่เข้มแข็ง....... 
 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
 

- โครงกำรก ำหนด (วัน/เดือน/ปี) ......เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2563......  
สถำนที่ .......บ้ำน หอพัก หรือ สวนสำธำรณะและบริเวณใกล้บ้ำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร............ 

- โครงกำรด ำเนินกำรจริง (วัน/เดือน/ปี) .........20 กรกฎำคม – 8 สิงหำคม 2563...........  
สถำนที่ .....บ้ำน หอพัก หรือ สวนสำธำรณะและบริเวณใกล้บ้ำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร...... 
 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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8. งบประมาณโครงการ  
โครงการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน 
 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรำยจ่ำย       
2. งบเงินรำยได้     
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
งบองค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

7,400 5,200 2,200 

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำร (ระบุรำยละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรียนออนไลน์มำท ำกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย ได้ศึกษำ คิด วิเครำะห์ 
เกี่ยวกับท่ำทำงกำรออกก ำลังกำยต่ำงๆที่เห็นว่ำเหมำะสมกับตนเอง  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหำร      
2. อำจำรย์      
3. บุคลำกร      
4. นักศึกษำ 100 83 42 125 100 
5. ศิษย์เก่ำ      
6. บุคคลภำยนอก      
7. หน่วยงำน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) .............................      

รวม 100 83 42 125 100 
หมายเหตุ  หำกโครงกำรสำมำรถแยกเพศผู้เข้ำร่วมได้ โปรดระบุ หำกไมส่ำมำรถระบไุด้ให้ใสจ่ ำนวนรวมของ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

2) ปัญหำ อุปสรรคในกำรจัดโครงกำร 
1. นักศึกษำส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรมก่อนเวลำที่ก ำหนดจึงไม่สำมำรถแชร์คลิปวีดีโอขึ้นให้ได้ 
2. ระหว่ำงกำรโพสคลิปวีดีโอจะมีกำรส่งชั่วโมงกิจกรมให้กับนักศึกษำท่ีส่งคลิปวีดีโอเข้ำร่วมกิจกรรม 

มีนักศึกษำตกหล่นบ้ำงเพียงเล็กน้อยท่ีไม่ได้ให้โค้ชชั่วโมงกิจกรรมจึงประสำนให้ฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศฯให้เพ่ิมเข้ำระบบ 
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                                ภาพกิจกรรม 
 

 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร (ระดับโครงกำร) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. เชิงปริมาณ    

- ร้อยละ 85 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 100 = 85 คน 100 125 
2. เชิงคุณภาพ   

- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 85 92.2 
- กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร  ร้อยละ 85 92.4 

3. เชิงเวลา   
- โครงกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ร้อยละ 90 100 
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2) ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

- ประเมิน (ประสิทธิผล) บัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    
3.    

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่  
   

 
 
 
 

  

 

 

 

 

ลงชื่อ (.................................................) 

       นำงสำวมัลลิกำ  วีระสัย 

      หวัหน้ำหน่วยงำน       

(คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง) 

 

ลงชื่อ (.................................................) 

       นำยนเรศ  ภูคะฮำต 

      หวัหน้ำโครงกำร/ผู้ประสำนงำนโครงกำร 

เบอร์ติดต่อ .……………………….……………... 
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ภาคผนวก 
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ประกาศผลคลิปวดีีโอ 
 

ประเภท ชาย 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  เงินรางวัล 1,000 บาท 

 นำยวรนน  วงศ์สิทธิสกุล  คณะบริหำรธุรกิจ 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2  เงินรางวัล 800 บาท 

 นำยอัมรินทร  ปิ่นทอง  คณะบริหำรธุรกิจ 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3  เงินรางวัล 600 บาท 

 นำยภำสพงศ์  พูลผล  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 400 บาท 

 นำยพันธุ์ศักดิ ์ พลับพลำทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 
 
ประเภท หญิง 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  เงินรางวัล 1,000 บาท 

 นำงสำวกนกธนิกำ  สิริกิติขจร คณะศิลปศำสตร์ 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2  เงินรางวัล 800 บาท 

 นำงสำวศศิกำญจน์  ทองค ำปั่น คณะศิลปศำสตร์ 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3  เงินรางวัล 600 บาท 

 นำงสำวอัตร์ฉรำ  ธรรมวิเศษ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
 
 


