แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอออก
งบประมาณ
ผลผลิต

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินได้  งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

 ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ

 อื่นๆ ระบุ.................................................................
1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
3. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศสอดคล้องกับ
Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานสนองพระราชดาริของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

แผน 1. เพื่ อเข้ า ร่ ว ม ส น องพ ระราชด าริ 1. (ผลผลิต)จานวนโครงการ

โค รงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรม พื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
2. (ผลลัพธ์) การนาความรู้ไปใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์
พืชท้องถิ่นและก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกเสริมพันธุ์ไม้
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ

ผล 1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดาริ

1. (ผลผลิต)จานวนโครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ 2. (ผลลัพธ์) การนาความรู้ไปใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์
พืชท้องถิ่นและก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกเสริมพันธุ์ไม้
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1

ร้อยละ

80

โครงการ

1

ร้อยละ

89.8

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น..55..คน แผน....55....ผล.. 55...
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
- คณะผู้ดาเนินการโครงการ

จานวน .. .40..คน แผน....40.... ผล..40...
จานวน ...15..คน แผน....15.... ผล..15...

5. วันและสถานที่ดาเนินโครงการ
แผนการดาเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564 สถานที่ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ผลการดาเนินงานจริง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานที่ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
มีการปรับระยะเวลาดาเนินงานเนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงไม่สามารถดาเนินโครงการในพื้นที่ได้ตามปกติ
7.งบประมาณ
แผนที่ได้รับอนุมัติ
ประเภท/หมวด งบแผ่นดิน งบรายได้
เงิน

ผลที่เบิกจ่ายจริง

คงเหลือ

งบอื่น ๆ
(ลงทะเบียน)

งบแผ่นดิน

งบรายได้

งบอื่น ๆ
(ลงทะเบียน)

ค่าตอบแทน

5,400

-

-

1,800

-

-

3,600

ค่าใช้สอย

39,800

-

-

-

-

-

39,800

ค่าวัสดุ

2,600

-

-

-

-

-

2,600

-

-

-

-

-

-

46,000

รวมทั้งสิ้น

8. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
8.1 กิจกรรมที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม
1.ผลดาเนินการ เช่นแต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัติโครงการ
1.2 ผลการดาเนินงานตามแผน เช่น การจัดเตรียมงานเอกสาร
อุปกรณ์
1.3. ลักษณะในการดาเนินกิจกรรม ในโครงการตามตาราง
กาหนดการ เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
1.3.1 อบรมหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา”
1.3.2 อบรมหัวข้อ “กิจกรรมประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา”
1.4. ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1.5. ผลการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ปี 2562
ต.ค.

พ.ย

ปี 2563
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค.

ก.ย

✓
✓

* หมายเหตุ ทาเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
8.2 ปัญหา อุปสรรค ในการจัดโครงการ
เนื่องด้วย ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงไม่สามารถดาเนินโครงการในพื้นที่ได้ตามปกติ

✓

✓
0.047

8.3. ภาพประกอบกิจกรรมของโครงการ (ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมคาบรรยายด้านล่างของภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ฯ

วิทยากรเริ่มบรรยาย

ผู้เข้าร่วมอบรม

ดร.รณชัย ช่างศรี
วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

9. ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการตัวชี้วัด
1

ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการอยู่ ในกระบวนการของการจั ด กิ จ กรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย

หน่วย
นับ

แผน/ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ของโครงการ

แผน

ผล

บรรลุ

ร้อยละ

80

100



ร้อยละ

80

84.6



ร้อยละ

90

100



บาท

47,800

1,800



ร้อยละ

80

89.8

ร้อยละ

80

89.8

เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต เชิงคุณภาพ
1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย (ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ และผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)

เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต เชิงเวลา
1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างน้อย (ผลผลิต
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์)

เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต เชิงต้นทุน
1. ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน)
เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลลัพธ์ เชิงประมาณ
1

ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย (ผลผลิต
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์)



หมายเหตุ

ไม่บรรลุ









เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ อย่าง
น้ อ ย (ผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)





10. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL สาหรับการดาวโหลดไฟล์)
...................................................................................................................... .....................................
ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

