
วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน   - ตอบแทน  ๕,๐๐๐  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  กรกฎาคม  ๕๒ ๒ กรกฎาคม ๕๒

ศิลปวัฒนธรรม ใชสอย      - ใชสอย   ๒๕,๐๐๐     วัฒนธรรม ๑ โครงการ

โครงการราชมงคลพระนคร สงเสริม วัสดุ         - วัสดุ       ๔๕,๐๐๐  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

พระพุทธศาสนา "ถวายเทียนพรรษา"     ผูบริหาร ขาราชการ 

    เจาหนาที่        ๘๑     คน   

    นักศึกษา     ๕๑๔     คน

 - ผูเขารวมโครงการมีความรู

เงินผล อื่น ๆ     ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)     เพิ่มขึ้น ๘๐ รอยละ  

ตอบแทน   - ตอบแทน       -  - งานโครงการแลวเสร็จ

ใชสอย      - ใชสอย      -     ตามเวลาที่กําหนด รอยละ ๙๐

วัสดุ          - วัสดุ  ๕๖,๕๑๕.๒๐

๑. เพื่อใหนักศึกษา อาจารย 

และบุคลากร ไดมีสวนรวมใน

การสงเสริมและสืบสานประเพณี 

     ถวายเทียนพรรษาใหคงอยู

สืบไป
จายจริง (บาท)

แผนดิน

๒.เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่

ของคนไทยในการอนุรักษและ

สืบสานและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
๓. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

ุ ุ ,

ดําเนินการจัดโครงการ 

แบงออกเปน ๓ ศูนย

 ๑.ศูนยพระนครเหนือ

๒.ศูนยนางเลิ้ง

๓.ศูนยเทเวศร

เปาหมาย (ป).......................

นักศึกษา  ๕๖๖  คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ได โปรดระบุผลโดยละเอียด

 ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที 

และผูสนใจ  ๘๐  คน

ของมหาวทยาลยเทคโนโลยราช-

มงคลพระนคร



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน   ๒๘,๒๔๐ ตอบแทน  -  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป สิงหาคม  ๕๒ ๔ กรกฎาคม ๕๒

ศิลปวัฒนธรรม ใชสอย      ๑๖,๗๖๐ ใชสอย   -     วัฒนธรรม ๑ โครงการ

กิจกรรม "ปลูกปาถาวร วัสดุ         - วัสดุ       -  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ ๗๗ พรรษา   ขาราชการ เจาหนาที่  ๑๔  คน

มหาราชินี"   นักศึกษา  ๑๓๐   คน

 - ผูเขารวมโครงการมีความรู

    ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

เงินผล อื่น ๆ     เพิ่มขึ้น รอยละ   ๘๕

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)  - งานโครงการแลวเสร็จ

ตอบแทน   ๑,๘๐๐ ตอบแทน -  ตามเวลาที่กําหนดรอยละ ๑๐๐

ใชสอย      ๑๒,๔๐๐ ใชสอย     -

วัสดุ    ๓๑,๔๐๔.๙๑ วัสดุ         -

๓. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลพระนคร

๑. เพื่อสนองพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

๒.เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ

จายจริง (บาท)

แผนดิน

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ุ , ุ

เปาหมาย (ป).......................

ขาราชการ เจาหนาที่  ๑๗  คน

นักศึกษา  ๖๓  คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ได โปรดระบุผลโดยละเอียด

มงคลพระนคร



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน     ๗,๒๐๐ ตอบแทน  -  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป สิงหาคม  ๕๒ สิงหาคม  ๕๒

ศิลปวัฒนธรรม ใชสอย      ๕๒,๐๕๐ ใชสอย   -     วัฒนธรรม ๑ โครงการ

กิจกรรม "๗๗ พรรษา มหาราชินี วัสดุ       ๑๔๐,๒๐๐ วัสดุ       -  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

ราษฎรภักดีแซซองสนองคุณ"   ขาราชการ เจาหนาที่  ๗๐   คน  

  นักศึกษา  ๔๕๑ คน

 - ผูเขารวมโครงการมีความรู

    ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

เงินผล อื่น ๆ     เพิ่มขึ้นรอยละ  ๘๙

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)  - งานโครงการแลวเสร็จ

ตอบแทน     ๓,๙๐๐ ตอบแทน -  ตามเวลาที่กําหนดรอยละ ๑๐๐

ใชสอย      ๔๖,๘๗๐ ใชสอย     -

วัสดุ      ๑๓๕,๖๐๕ วัสดุ         -

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

๓. เพื่อสรางจิตสํานึกความ

รับผิดชอบของพสกนิกรในการ

ครองคนเปนคนดีเจริญตามรอย

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๒
๒. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณที่

ทรงปฏิบัติอยางมุงมั่นตอเนื่อง

เสมอมา ตลอด ๗๗ ป

จายจริง (บาท)

แผนดิน

ุ , ุ

 

เปาหมาย (ป).......................

ขาราชการ เจาหนาที่  ๕๐  คน

นักศึกษา  ๔๕๐ คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ได โปรดระบุผลโดยละเอียด

๔. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลพระนคร

ครองคนเปนคนดเจรญตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทนอมนํา

แนวคิดไปประพฤติปฏิบัติอยาง

ถกตองและเหมาะสม



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------- 

ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ  โครงการสืบสานประเพณีและวนัสําคัญของชาติ   
                      กิจกรรม “5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม 82 พรรษา มหาราชา” 

หนวยงาน      กองศิลปวัฒนธรรม  
ไดรับจัดสรรงบประมาณ    แผนดิน      จํานวน    150,000    บาท 

มีผลการดําเนนิงาน ดงันี ้
ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. วัน/สถานท่ีดําเนินการ     วันท่ี  3 ธันวาคม  2552      

 ณ  หอประชุมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ   ประมาณ  270  คน  

3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 

2,000 8,500 119,040 - 129,540 

4. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 

4.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ  : 
เปาหมาย   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                  (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  จํานวน  1  โครงการ ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 84.80 % 

 
/... เชิงเวลา 
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เชิงเวลา  : 
เปาหมาย    จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

4.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย    จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน   โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 83.72 % 

เชิงเวลา  : 

เปาหมาย    โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

ผลการดําเนินงาน   โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

5. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

/…ขอรับรอง 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------- 

ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

                      กิจกรรม “การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมฐานไทย” 

หนวยงาน      กองศิลปวัฒนธรรม  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ    แผนดิน      จํานวน    200,000    บาท 

มีผลการดําเนนิงาน ดงันี ้
ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. วัน/สถานท่ีดําเนินการ     19 -25  ตุลาคม 2552      

ณ  สวนสัตวเปดเขาเขียว  จงัหวัดชลบุรี 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ   ประมาณ  1,500  คน  

3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 

- 103,273 68,974 - 172,247 

4. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 

4.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                  (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  จํานวน  1  โครงการ ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82.63 % 

/... เชิงเวลา 
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เชิงเวลา  : 
เปาหมาย    จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

4.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย    จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน   โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 84.03 % 

เชิงเวลา  : 

เปาหมาย     โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

ผลการดําเนินงาน    โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

5. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 /…ขอรับรอง 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------- 

ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ  โครงการรวมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา  
 สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวด ี

หนวยงาน      กองศิลปวัฒนธรรม  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ    เงินรายได      จํานวน    20,000    บาท 

มีผลการดําเนนิงาน ดงันี ้
ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. วัน/สถานท่ีดําเนินการ     วันท่ี  24 พฤศจิกายน 2552      

ณ  หอประชุมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ    279   คน  

3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 

- 7,500 11,187 - 18,687 

4. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 

4.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                  (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  จํานวน  1  โครงการ ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 84.51 % 

 
 

/... เชิงเวลา 
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เชิงเวลา  : 
เปาหมาย    จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

4.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย    จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 87 % 

เชิงเวลา  : 

เปาหมาย     โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

ผลการดําเนินงาน    โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

5. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/…ขอรับรอง 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------- 

ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
                      สัมมนาเร่ือง “การสรางจิตสํานึกในการอนรัุกษพันธุกรรมพืช ป 2553” 

หนวยงาน      กองศิลปวัฒนธรรม  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ    แผนดิน      จํานวน    50,000    บาท 

มีผลการดําเนนิงาน ดงันี ้

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. วัน/สถานท่ีดําเนินการ     วันท่ี 11 -12 มกราคม 2553 

ณ  ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวดันครนายก 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ   ประมาณ  40  คน  

3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 

5,400 42,820 - - 48,220 

4. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 

4.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                  (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  จํานวน  1  โครงการ ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 84.61 % 

 

/... เชิงเวลา 
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เชิงเวลา  : 
เปาหมาย    จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

4.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ  : 

เปาหมาย    จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   

เชิงคุณภาพ  : 

เปาหมาย    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82 % 

ผลการดําเนินงาน   โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82.40 % 

เชิงเวลา  : 

เปาหมาย     โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

ผลการดําเนินงาน    โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 

5. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 /…ขอรับรองวา 





แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 


ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------- 


ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 


ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  


                      กิจกรรม “การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมฐานไทย” 


หนวยงาน      กองศิลปวัฒนธรรม  


ไดรับจัดสรรงบประมาณ    แผนดิน      จํานวน    200,000    บาท 


มีผลการดําเนนิงาน ดงันี ้
ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้


1. วัน/สถานท่ีดําเนินการ     19 -25  ตุลาคม 2552      


ณ  สวนสัตวเปดเขาเขียว  จงัหวัดชลบุรี 


2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ   ประมาณ  1,500  คน  


3. การเบิกจายงบประมาณ 


ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 


- 103,273 68,974 - 172,247 


4. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 


4.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลลัพธ 


เชิงปริมาณ  : 


เปาหมาย   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 


                  (1 โครงการ) 


ผลการดําเนินงาน  จํานวน  1  โครงการ ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 


เชิงคุณภาพ  : 


เปาหมาย    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82 % 


ผลการดําเนินงาน    ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 82.63 % 


/... เชิงเวลา 







-2- 
 


 


 


เชิงเวลา  : 
เปาหมาย    จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม


ภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   


4.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จระดับผลผลิต 


เชิงปริมาณ  : 


เปาหมาย    จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) 


ผลการดําเนินงาน    จํานวนโครงการ  1  โครงการ   


เชิงคุณภาพ  : 


เปาหมาย    โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 82 % 


ผลการดําเนินงาน   โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 84.03 % 


เชิงเวลา  : 


เปาหมาย     โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 


ผลการดําเนินงาน    โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90% 


5. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 


…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


6. ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 
 
 
 
 


 


 /…ขอรับรอง 
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ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 


                   ลงช่ือ                        สุรีวัลย                   ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 


(  นางสาวสุรีวัลย   ใจงาม  ) 


วันท่ี  31  สิงหาคม  2553 


โทรศัพท  08 9636 4896 
 


ลงช่ือ  .......................................................  หัวหนาหนวยงาน 


( นายประสงค  เอ๊ียวเจริญ ) 
     ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 


 
 
 
 
 
 
 







