แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........
1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………..
2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ……………………………………………………………………………......
3. คณะ/หนวยงาน………………………………………………………………………………………....
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มตน(ว/ด/ป).............................สิ้นสุด(ว/ด/ป)............................................
5. สถานที่ดําเนินโครงการ...........................................................................................................................
6. ลักษณะโครงการ
 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ดานการพัฒนาหองสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรูดวยตนเอง/ผลิตตํารา
 ดานกิจกรรมนักศึกษา
 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
 ดานการพัฒนาหลักสูตร
 ดานการบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
 ดานอื่นๆ................................................................................................
7. ประเด็นยุทธศาสตร................................................................................................
8. วัตถุประสงคของโครงการ
8.1....................................................................................................................................................
8.2....................................................................................................................................................
8.3...................................................................................................................................................
9.การดําเนินงานและกิจกรรม (ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ)
9.1....................................................................................................................................................
9.2....................................................................................................................................................
9.3....................................................................................................................................................
10. งบประมาณ
 เงินงบประมาณแผนดิน  งบเงินรายได  อื่นๆ...............................
ผลผลิต.............................................................................................................................................
ไดรับจัดสรร จํานวน ........................... บาท
วงเงินที่ขออนุมัติ จํานวน..................................... บาท ใชจายจริง จํานวน ........................ บาท
งานแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร
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11. ผลการดําเนินงานในภาพรวม (ตามตัวชี้วัด)
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 จํานวนครั้งที่จัด...............................................ครั้ง
11.1.2 จํานวนผูเขารวมในแตละครั้ง..........................คน จําแนกได ดังนี้
(1) ผูเขารวมภายในมหาวิทยาลัยฯ………...คน
(1.1) คณะกรรมการ...............คน
(1.2) วิทยากร.........................คน
(1.3) ผูเขารวม........................คน
ผูบริหาร..........คน  อาจารย..........คน นักศึกษา..........คน
บุคลากรสายสนับสนุน...................คน
ขาราชการ...............คน
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ...............คน
พนักงานราชการ...............คน
ลูกจางชั่วคราว..................คน
(2) ผูเขารวมภายนอก………...คน
(2.1) วิทยากร.........................คน
(2.2) ผูเขารวม........................คน
ผูบริหาร..........คน อาจารย..........คน นักเรียน/นักศึกษา..........คน
บุคคลทั่วไป..........คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ...........
11.2.2 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ รอยละ............
11.2.3 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ ..............
11.3 เชิงเวลา
11.3.1 งานโครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ..........
11.4 ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของโครงการ
วัตถุประสงค
ลําดับที่

KPI ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
แผน
ผล

วิธีการประเมิน
(ที่สามารถวัดผลได)

หมายเหตุ : แนบเอกสารสรุปผลการประเมินมาในรูปเลมโครงการดวย
งานแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร

หนา 2

12. วิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงานโครงการ เนนผลตัวชี้วัดใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
(ในรูปแบบของการบรรยาย)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
13. ผลสําเร็จหรือผลลัพธ (OUTCOME) ที่เปนรูปธรรมจากโครงการจะกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ
13.1......................................................................................................................................................
13.2......................................................................................................................................................
13.3......................................................................................................................................................
14. ปญหาอุปสรรค
14.1.....................................................................................................................................................
14.2.....................................................................................................................................................
14.3....................................................................................................................................................
15. ขอเสนอแนะ
15.1.....................................................................................................................................................
15.2.....................................................................................................................................................
15.3....................................................................................................................................................
16. ประสงคจะนําเสนอโครงการนีใ้ นรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยฯ  ใช  ไม ใช
(โปรดกรอกขอมูลใหครบเพื่อใชตอบตัวชี้วัดงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของหนวยงาน
และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)

งานแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร
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รายละเอียดรายจายในการดําเนินโครงการ
รายจาย
งบดําเนินงาน

จํานวนเงิน
ไดรับอนุมัติ
ใชจริง
(บาท)
(บาท)

1. คาใชจายสําหรับวิทยากร
1.1 คาตอบแทนวิทยากร / คาบรรยาย
- คาของที่ระลึกวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ (จํานวน ....ชิ้น จํานวนเงิน .......
บาท).
- คาตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
( จํานวน........ชั่วโมง จํานวนเงิน .......บาท จํานวน.......คน )
- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (จํานวน .... ชั่วโมง จํานวนเงิน ........บาท).
* วิทยากรจากหนวยงานราชการ (จํานวน........ชั่วโมง จํานวนเงิน .......บาท
จํานวน.......คน)
* วิทยากรจากหนวยงานเอกชน (จํานวน........ชั่วโมง จํานวนเงิน .......บาท
จํานวน.......คน)
1.2 คาเดินทางวิทยากร
- คาเครื่องบินไป - กลับ (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถรับจางที่พัก - สนามบิน - ที่พัก (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถปรับอากาศไป - กลับ (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถรับจางที่พัก - สถานีรถปรับอากาศ – ที่พัก (จํานวนเงิน...บาท จํานวน.. .คน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (ระยะทาง.......กิโลเมตร จํานวนเงิน ..........บาท.)
1.3 คาที่พักวิทยากร
- หองเดี่ยว (จํานวน.........หอง จํานวนเงิน........บาท จํานวน...........วัน)
- หองคู
(จํานวน.........หอง จํานวนเงิน........บาท จํานวน...........วัน)
2. คาที่พัก
- หองเดี่ยว (จํานวน.........หอง จํานวนเงิน........บาท จํานวน...........วัน)
- หองคู
(จํานวน.........หอง จํานวนเงิน........บาท จํานวน...........วัน)
3. คาหองประชุม / สัมมนา / อบรม
- คาหองประชุม - สัมมนา - อบรม (จํานวนเงิน....... บาท จํานวน ...... วัน
จํานวน .... หอง)
4. คาอาหาร
- คาอาหารเชา
(มื้อละ ......... บาท จํานวน ....... มื้อ จํานวน ........ คน)
- คาอาหารวาง
(มื้อละ ......... บาท จํานวน ....... มื้อ จํานวน ........ คน)
- คาอาหารกลางวัน (มื้อละ ......... บาท จํานวน ....... มื้อ จํานวน ........ คน)
- คาอาหารเย็น (มื้อละ ......... บาท จํานวน ....... มื้อ จํานวน ........ คน)
- คาเลี้ยงรับรอง (จํานวน........... ครั้ง จํานวนเงิน........ บาท)
งานแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร
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รายจาย
งบดําเนินงาน

จํานวนเงิน
ไดรับอนุมัติ
ใชจริง
(บาท)
(บาท)

5. คาเดินทาง
- คาเครื่องบินไป - กลับ (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถรับจางที่พัก - สนามบิน - ที่พัก (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถปรับอากาศไป - กลับ (จํานวนเงิน....บาท จํานวน...........คน)
- คารถรับจางที่พัก - สถานีรถปรับอากาศ - ที่พัก (จํานวนเงิน....บาท จํานวน......คน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (ระยะทาง.......กิโลเมตร จํานวนเงิน ..........บาท.)
- คาจางเหมารถเอกชน (จํานวนรถ........คัน จํานวนเงิน........บาท จํานวน...........วัน)
6. คาตอบแทนบุคลากร
- คาเบี้ยเลีย้ ง (จํานวน ............. บาท จํานวน .............วัน จํานวน ........... คน)
7. คาวัสดุ / อุปกรณ (ใหเฉพาะรายการที่ไมมีใหเบิกจากพัสดุ)
- โปรดระบุรายละเอียด .............................................................
- โปรดระบุรายละเอียด .............................................................
8. คาใชจายอื่น ๆ
- โปรดระบุรายละเอียด .............................................................
- โปรดระบุรายละเอียด .............................................................
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ 1. ใหแบบรายงานผลการดําเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 7 วัน มิฉะนั้น โครงการที่จะ
บรรจุแผนฯ ในปงบประมาณถัดไปของทานจะถูกลดความสําคัญในการพิจารณาในปถดั ไป
(โปรดกรอกขอมูลใหครบ เพื่อใชตอบตัวชี้วัดงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ของหนวยงาน และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
2. จัดสงเลมสรุปผล (ในรูปแบบไฟลขอมูล) หลังสิ้นสุดโครงการภายใน 20 วัน ประกอบดวย
1) สําเนาขออนุมัติโครงการ
2) สําเนาใบเซ็นชื่อผูเขารวมโครงการ
3) สําเนาสัญญายืมเงิน / บันทึกขอความสงคืนเงินยืม
4) สําเนาเอกสารการเบิกจายเงิน (ใบเสร็จที่ใชในการเบิกจายทุกประเภท)
5) เอกสารการประเมินความรูความเขาใจและผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ
6) แผน CD ประกอบรูปภาพ พรอมรายละเอียดแบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
จํานวน 1 แผน
7) ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

งานแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร
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