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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ก 

 

ค ำน ำ 
  

  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้จัดท ำ
แผนกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             
ท่ีสะท้อนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนอันเป็นกลไกขับเคลื่อนท่ีส ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำน  
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรก ำกับและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ           
กำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน ท่ีรับผิดชอบใช้เป็นแนวทำง
ในกำรก ำกับและติดตำม สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ต่อไป 

 

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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สำรบญั 
หน้ำ 

ค ำน ำ              ก 

สว่นที ่ ๑  บทน ำ            
  หลักกำรและเหตุผล          ๑ 

  วัตถุประสงค์           ๑ 

  เป้ำหมำย           ๒ 

  ขอบเขต            ๒ 

  ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ        ๒ 

สว่นที ่ ๒ แนวทำงกำรก ำกบัและติดตำมกำรด ำเนนิงำน   

  วิธีด ำเนินกำร           ๕ 

  หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผล       ๕ 

  ระยะเวลำด ำเนินกำร          ๗ 

  ระยะเวลำกำรติดตำมประเมินผล         ๗ 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร         ๗ 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผล       ๗ 

สว่นที ่ ๓ กรอบกำรก ำกบัและตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน 

  กรอบกำรก ำกับและติดตำมผล         ๘ 

  กรอบกำรประเมินผล          ๙ 

สว่นที ่ ๔ ปฏทิินกำรก ำกบัและตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน 

  ปฏิทินกำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน              ๑๐ 

  ตำรำงก ำหนดวันส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร           ๑๒ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

ตำรำงแผนกำรเบิกจ่ำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๑๔ 

ภำคผนวก 

  - แบบฟอร์มเสนอแผนงำน (ง.๘) 
  - แบบฟอร์มเสนอโครงกำร-กิจกรรม (ง.๙) 
  - แบบรำยงำนแผนงำน (ง.๘) 
  - แบบรำยงำนโครงกำร-กิจกรรม (ง.๙) 



ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตผุล 

  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจ
หลักในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของมหำวิทยำลัย              
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
  เนื่องจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรที่มีส่วน                  
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยฯ บรรลุผลส ำเร็จ จึงจัดท ำแผนกำรก ำกับและติดตำม
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรหน่วยงำนศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พ้ืนที่ ๔ คณะ และวิทยำลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยำกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบและปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงประเมินผลควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถสะท้อนถึงผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพ่ือน ำเสนอข้อมูลส ำคัญต่อผู้บริหำรเพ่ือ
ประโยชน์ในกระบวนกำรบริหำร และกำรตัดสินใจในกำรทบทวนปรับปรุงและพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์
ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยฯ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือก ำกับ ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ และเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 ๒. เพ่ือทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค หรือเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำทำงเลือก 
เชิงยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

 ๔. เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์วัฒนธรรมศึกษำส่วนกลำง ๕ พ้ืนที่ ๔ คณะ และวิทยำลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 
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เป้ำหมำย 

 ๑. ด ำเนินกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ จ ำนวน ๔ ครั้ง ในรำยไตรมำสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

 ๒. ด ำเนินกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร ตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด ในรำยไตรมำสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

 ๓. ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร หลังสิ้นสุดปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

 

ขอบเขต 

 กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้กลไกกำรบริหำรงำนซึ่งมี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ เป็นผู้มีอ ำนำจและบทบำทอย่ำงเต็มที่ในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่รับผิดชอบ โดยที่
บุคลำกรส ำนักงำนศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ และบุคลำกรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พ้ืนที่ บุคลำกร 
เป็นผู้ประสำนงำน รวบรวม วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของพ้ืนที่ หน่วยงำนศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษำ และมหำวิทยำลัยฯ แล้วน ำเสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำต่อไป 

 

ข้อมลูพื้นฐำนเกีย่วกบัศนูยว์ฒันธรรมศึกษำ 
    ๑.๒.๑ ควำมเปน็มำและควำมส ำคัญ 

ด้วยสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในครำวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗(๖) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                 
รำชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เป็นหน่วยงำนในระดับกอง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น ศูนย์รวม
ของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภำค เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติกำรศิลปะ ประชุมสัมมนำ ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย
และพัฒนำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (อ้ำงถึง : เอกสำรกำรจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  

๑. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

๒. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พ้ืนที่เชียงรำย 

๓. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พ้ืนที่ล ำปำง 
๔. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พ้ืนที่พิษณุโลก 

๕. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พ้ืนที่ตำก 

๖. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พ้ืนที่น่ำน 

๗. คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
๘. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

๙. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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๑๐. คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
๑๑. วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น ๒              
กลุ่มงำน คือ 

๑.  งำนบริหำรและวัฒนธรรมศึกษำ 
๒.  งำนส่งเสริมวัฒนรรมและหอเกียรติยศ 

 

       ๑.๒.๒ ปรชัญำ 
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

      ๑.๒.๓ วสิยัทศัน ์

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำเป็นแหล่งควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำย อนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำสังคมไทยสู่สำกล 

      ๑.๒.๔ พนัธกจิ 

     ๑) เป็นแหล่งควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

       ๒) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       ๓) ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

       ๑.๒.๕ อตัลักษณ ์

      สืบ  ค้นคว้ำวิจัยข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติ 
      สำน ต่อยอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำไทยสู่สังคม 

      สร้ำง ควำมเข้มแข็ง สร้ำงเครือข่ำย ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

      เสริม คุณค่ำเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยสู่สำกล 

 

       ๑.๒.๖ เปำ้หมำย 

        ๑) สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

        ๒) อนุรักษ์ สืบสำน ท ำนุบ ำรุง ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

        ๓) ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสำรสนเทศ 
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       ๑.๒.๗ นโยบำย 

      ๑) สร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

        ๒) อนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

        ๓) ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสำรสนเทศ 

 

       ๑.๒.๘ กลยทุธ ์

       ๑) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสำมำรถด้ำนทักษะเพ่ือสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำแก่ 
         องค์กร 

       ๒) กำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร  
         (Core Value) ของ มทร.ล้ำนนำ 
 

       ๑.๒.๙ มำตรกำร 
        ๑) ส่งเสริมหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำร ควำมรู้เชิงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และ 

เทคโนโลยีกับทักษะทำงสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรม 

นอกหลักสูตร 

         ๒) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจัดบริกำรชุมชนที่สร้ำง 
จิตส ำนึก ฟ้ืนฟู สงวนรักษำ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศำสนำ  
ศิลปวัฒนธรรมของชำติเพ่ิมข้ึน 

 

 ๑.๒.๑๐ วัตถุประสงค์ 
       ๑) เป็นศูนย์รวมองค์ควำมรู้ เครือข่ำย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภำค 

         ๒) เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและ 

 วัฒนธรรม 

         ๓) ปลูกฝังจิตส ำนักและควำมหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

         ๔) บูรณำกำรเทคโนโลยีเพ่ือกำรสืบค้น รักษำ บูรณะและถ่ำยทอด ศิลปะและ 

 วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นท ำนบุ  ำรุงศิลปวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๕ 

 

ส่วนที ่๒ 
แนวทางการก ากับและติดตามการด าเนนิงาน 

 
วิธีด าเนินการ 

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดกรอบแนวทาง จุดเน้น มาตรการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ๒. พิจารณารายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ๕ พ้ืนที ่๔ คณะ ๑ วิทยาลัย 

 ๓. วางแผน ก าหนดกรอบแนวทางการก ากับและติดตาม ก าหนดแบบติดตาม 

 ๔. จัดท าปฏิทินก าหนดภารกิจก ากับ ติดตาม และรายงาน 

 ๕. จัดท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ๕ พ้ืนที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย 
 ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 ๗. น าแผนการก ากับและติดตามฯ เสนอผู้บริหารส านักงานอธิการบดี รับทราบ เพ่ือก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการติดตามฯ 

 ๘. ประชุมกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการตามแผนการก ากับและติดตามฯ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการติดตามฯ 

 ๙. คณะกรรมการติดตามด าเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 

 ๑๐. กลุ่มงานติดตามสรุปผลการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 

 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล 

 ๑. ระดับหน่วยงาน : บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา โดยมีผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษา เป็นประธานก ากับดูแล มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
   ๑.๑ จัดท าแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน การติดตามความคืบหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๑.๒ ประสาน เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึง
โครงการ/กิจกรรม ที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและ            
แนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์             
ในการเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๔ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนนา ส านักงานอธิการบดี และกองนโยบายและแผน
ทราบ 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นท ำนบุ  ำรุงศิลปวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๖ 

 

 ๑.๕ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 

 

 ๒. ระดับพื้นที่ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และ
ล าปาง เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
 ๒.๑ ประสาน เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในพ้ืนที่ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและ
การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒.๓ รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกพ้ืนที่ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
รายงานผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่อไป 

 ๒.๔ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 

 

๓. ระดับคณะ : คณะ ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
 ๒.๑ ประสาน เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในคณะ และวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒.๓ รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทุกคณะ และวิทยาลัยฯ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่อไป 

 ๒.๔ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นท ำนบุ  ำรุงศิลปวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๗ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ๕ พ้ืนที่ ได้ก าหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนฯ 
และนอกแผนฯ เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อกองนโยบายและแผนรับทราบ โดยขอความอนุเคราะห์ให้           
๕ พ้ืนที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านท าน าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หรืออีเมล์ rmutlculture@rmutl.ac.th เพ่ือศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.
ล้านนา จะได้รวบรวมรายงานข้อมูลเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป   
 

การรายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 ๑. หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ๕ พ้ืนที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Project Manager)  

๒. หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อกองนโยบายและ
แผนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล  

๒. หน่วยงาน กองนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ผลที่คาดว่าได้รับจากการติดตามประเมินผล 

 ๑) ท าให้รับทราบผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประเมินความส าเร็จตาม
เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 ๒) มีแนวทาง/มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 



P a g e  | ๘ 

 

แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  

แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๘ 

 

ส่วนที ่๓ 
กรอบกำรก ำกบัและตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน 

 

ที ่ กิจกรรมด ำเนนิกำร ระยะเวลำ ผูใ้ห้ข้อมลู หมำยเหต ุ
๑ ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทุกวันที่ ๑๐  

ของเดือน ม.ค. , 
เม.ย. , ก.ค. , 
ต.ค. 
(ปีงบประมำณ
ถัดไป 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และ  
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย 

แบบสรุปผล
กำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

๒ ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
- แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 
- ส่งแบบรำยงำน 

ไตรมำส ๑, ๒, ๓, 
๔ (ภำยใน ๑๐ 
วันท ำกำร หลัง
สิ้นสุดแต่ละไตร
มำส) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/งำน/
กิจกรรม และ  
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย  

แบบรำยงำน
ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร ง.๙ 

๓ สรุปภำพรวม/รำยงำนผล 
- รำยงำนสรุปกิจกรรมของโครงกำร/งำน/
กิจกรรม 
- รำยงำนผลต่อกองนโยบำยและแผน 
- รำยงำนผลต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ทุกสิ้นเดือนของ
ไตรมำสที่ ๑, ๒, 
๓, ๔ (ภำยใน ๑๕ 
วันท ำกำรหลัง
สิ้นสุดแต่ละ 
ไตรมำส) 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษำ 

 

๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/งำน/กิจกรรม 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/ผลลัพธ์ ประโยชน์ของแผนที่ได้รับ
กำรสรุปประเด็นปัญหำ/แนวทำงแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

ภำยในเดือน 
ตุลำคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษำ 

 

๕ น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อ
ผู้บริหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ 

ภำยในเดือน 
ตุลำคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษำ 

 

๖ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ 
- เสนอต่อ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

ตุลำคม –
ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษำ และคณะ
ด ำเนินงำนจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี 

รำยงำน
ประจ ำปี
งบประมำณ 
๒๕๖๔ 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ๙ 

 

กรอบกำรประเมินผล ประกอบด้วยผลส ำเร็จ ๒ ระดับ ได้แก่ 

 ระดับผลผลิต (Output) : ประเมินผลส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย งำนประจ ำ งำน
โครงกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่เป็นเงื่อนไขควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่
สะท้อนถึงผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในภำพรวม 
 ระดับผลลพัธ ์(Outcome) : ประเมินผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยฯ 

 



แผนก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  

แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

 

ส่วนที ่๔ 

ปฏทินิกำรก ำกบัและตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

 

ระยะเวลำ รำยละเอยีดกำรตดิตำมฯ ผูร้บัผดิชอบ หมำยเหต ุ

ไตรมำส เดือน 

๑ มกรำคม 

๒๕๖๔ 

        ๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม  ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ไตรมำสที่ ๑ 
ภำยในวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๔     
        ๑. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรจัดส่ง 
กองนโยบำยและแผน แล ะส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ  ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  

๑ วิทยำลัย 

๓ เมษำยน 

๒๕๖๔ 

        ๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม  ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ไตรมำสที่ ๒ 
ภำยในวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔ 

        ๒. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรจัดส่ ง 
กองนโยบำยและแผน และส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน  

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  

๑ วิทยำลัย 

๔ กรกฎำคม 

๒๕๖๔ 

        ๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖ ๔  ไต รม ำสที่  ๓  ภ ำย ใน วั นที่  ๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

        ๒. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรจัดส่ง 
กองนโยบำยและแผน แล ะส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี  ภำยในวันที่  ๑๐ กรกฎำคม 
๒๕๖๔ 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  

๑ วิทยำลัย 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

 

ระยะเวลำ รำยละเอยีดกำรตดิตำมฯ ผูร้บัผดิชอบ หมำยเหต ุ

ไตรมำส เดือน 

๑ 

(งปม. 
๒๕๖๕) 

ตุลำคม 

๒๕๖๔ 

        ๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม  ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
นอกแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๕ ตุลำคม 
๒๕๖๔ 

        ๒. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรจัดส่ง 
กองนโยบำยและแผน และส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๔  

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พ้ืนที ่๔ คณะ  

๑ วิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  

แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  

 

ตำรำงก ำหนดวนัสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

รำยกำร 
ระยะเวลำด ำเนนิงำน (วนัที)่  

ผูร้บัผดิชอบ 
ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

๑ ไตรมำส ๑                           

๑.๑ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๑ 

 

                      ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ  
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย 

 

๑.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๑  
ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 

                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย 

  

๑.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๑ ต่อ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน 

                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ 

๒ ไตรมำส ๒                           

๒.๑ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๒                       ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ  
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย  

๒.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๒  
ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 
 

 

 

                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที ่๔ คณะ  
๑ วิทยำลัย 
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แผนก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  

 

 

รำยกำร 
 

ระยะเวลำด ำเนนิงำน (วนัที)่ 
 

ผูร้บัผดิชอบ 

ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

๒.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๒ ต่อ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน 

                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ 

๓ ไตรมำส ๓              

๓.๑ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๓                         ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ และทุกพ้ืนท่ี 

๓.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๓ ต่อ 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 
                       ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกพื้นที ่

๓.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๓ ต่อ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน 

                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ 

๔ ไตรมำส ๔                           

๔.๑ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส ๔                       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ และทุกพ้ืนท่ี 

๕ รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนรวมประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ 

ภำยในวันท่ี ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ 
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หน่วยงาน รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            3,945         19,320       231,300      254,565     

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย 187,120     4,290         53,875       100,000      345,285     

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 31.19        1.37          12.20        55.23         599,850     

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            7,000         -             7,000        

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            11,500       -             11,500       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย -           -           100.00       -            18,500       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            400           -             400           

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            19,600       -             19,600       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 20,000       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            12,000       20,000       -             32,000       

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            18,000       -            -             18,000       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 60.00 40.00 0.00 50,000       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            14,700       -            14,700       

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            5,300         -             5,300        

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 20,000       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            -            -           

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            58,850        58,850       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 58,850       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            -            -           

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            30,000        30,000       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 30,000       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            3,150         3,150        

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            55,350        55,350       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 58,500       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            65,600       65,600       

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            34,400        34,400       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 100,000     

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            8,200         -            8,200        

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            1,800         -             1,800        

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 10,000       

งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            26,800       26,800       

งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            13,400        13,400       

ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 40,200       

ตารางแผนการเบิกจ่ายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 พ้ืนท่ีล าปาง 

 ส านักงานอธิการบดี 

 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร

 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

 พ้ืนท่ีเชียงราย 

 พ้ืนท่ีตาก 

 พ้ืนท่ีน่าน 

 พ้ืนท่ีพิษณุโลก 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

 งบประมาณแผน่ดิน  งบประมาณเงนิรายได ้ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

รหสัแผนงาน  _-_ _ _-_ _ 

 
1. ชื่อแผนงาน  ........................................................................................................................................................................ 
2. ผูร้บัผดิชอบ   ..................................................................................................................................................................... 
3. ประเภทแผนงาน   (…….)   แผนงานใหม่     (…….)   แผนงานต่อเนื่อง 
4. หลกัการและเหตผุล 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ............................................................................................................................................................................... 
 5.2 ............................................................................................................................................................................... 

5.3 ............................................................................................................................................................................... 
 
6. ความคาดหวงัของส านกังบประมาณทีจ่ะไดจ้ากแผนงาน (เปา้หมาย/ตวัช้ีวดั ส านกังบประมาณ) 

6.1 ................................................................................................................................................................................ 
6.2 ................................................................................................................................................................................ 
6.3 ................................................................................................................................................................................ 

7. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................................................................................... 
7.2 กลยุทธ์ที่ ........................................................................................................................................................................... 
7.3 ตัวช้ีวัดที่ ........................................................................................................................................................................... 

  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับภาพรวม (ถ้ามี) 

8.1  ผลผลติที่คาดว่าจะได้ (Output)…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.3  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.  โครงการ/กจิกรรม (ง.9) ภายใตแ้ผนงาน (จ านวนโครงการ/กจิกรรม (ง.9) ขึน้อยูก่บัตามความเหมาะสม) 
 9.1 รหัส _-_ _ _-_ _ - 01..................................................................................................................................................... 

9.2 รหัส _-_ _ _-_ _ - 02..................................................................................................................................................... 
9.3 รหัส _-_ _ _-_ _ - 03..................................................................................................................................................... 
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10. แผนการด าเนนิงาน 

รหสัโครงการ/กจิกรรม 

 
ป ีพ.ศ. ............. 

 
ป ีพ.ศ. ............. งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1.รหัส_-_ _ _-_ _- 01               

2.รหัส_-_ _ _-_ _- 02               

3.รหัส_-_ _ _-_ _- 03               

 
 
11. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1.คา่ตอบแทน 
 
 

 

2.คา่ใชส้อย 
 
 

 

3.คา่วสัด ุ
 
 

 

จ านวนเงนิ  
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอยีดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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12.การประเมนิความเสีย่งแผนงาน 
12.1 แบบประเมนิความเสีย่งแผนงาน 

แผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ผูร้บัผดิชอบแผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
วตัถปุระสงคแ์ผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
งบประมาณ............................บาท ระยะเวลาด าเนนิแผนงาน....................................ถงึ……………………………………… 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสีย่ง 

การจัดการ 
ความเสีย่ง** ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง* 
(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์ 1.1...             

1.2...             

ความเสีย่งด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี อ่ืนๆ) 

2.1...             

2.2...             

ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

3.1...             
3.2...             

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวชิาการ  
ระบบบรหิารหลักสตูร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

4.1...             

4.2...             

ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 5.1...             

5.2...             

*ระดับความเสีย่ง ค่าคะแนน 1-3 = ต่ า  ค่าคะแนน 4-9 = ปานกลาง ค่าคะแนน 10-16 = สูง ค่าคะแนน 17-25 = สูงมาก     
**การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสีย่ง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง 3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4. Terminate - การหลีกเลีย่งความเสีย่ง 
***ปัจจัยความเสีย่งท่ีถูกประเมินในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ให้น าปัจจัยความเสีย่งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมต่อไป 
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12.2  แผนการบรหิารความเสีย่งแผนงาน 

แผนงาน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ผูร้บัผดิชอบแผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
วตัถปุระสงคแ์ผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
งบประมาณ............................บาท ระยะเวลาด าเนนิแผนงาน....................................ถงึ……………………………………… 

ประเดน็ความเสีย่ง ปจัจยัความเสีย่ง 
ปจัจยัความเสีย่ง(/) แนวทางการจดัการ 

ความเสีย่ง 
 

ก าหนดแลว้เสรจ็ ภายใน ภายนอก 

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์ 1.1...        

1.2...        

ความเสีย่งด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี อ่ืนๆ) 

2.1...        

2.2...        

ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

3.1...        
3.2...        

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวชิาการ  
ระบบบรหิารหลักสตูร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

4.1...        

4.2...        

ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 5.1...        

5.2...        

 
ลงช่ือ ..............................................................................ผู้รบัผิดชอบแผนงาน  

                                            (.................................................................)       
                                             .............................................................  
                                           ...................../.................../.................. 

                                             เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง ................................. 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 

1 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

 งบประมาณแผน่ดิน  งบประมาณเงนิรายได ้ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

รหสัโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม............................................................................................................................................................. 
2. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ............................................................................................................................................................ 

 3. สถานทีด่ าเนนิงาน  ............................................................................................................................................................... 
 4. ก าหนดการจดัโครงการ ........................................................................................................................................................ 

5.  หลกัการและเหตผุล 
.................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ............................................................................................................................................................................... 
 6.2 ............................................................................................................................................................................... 
 6.3 ............................................................................................................................................................................... 

7.  กลุม่เปา้หมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
............................................................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................................................................  
 
8. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1.คา่ตอบแทน 
 
 

 

2.คา่ใชส้อย 
 
 

 

3.คา่วสัด ุ
 
 

 

จ านวนเงนิ  
 

หมายเหต ุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอยีดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 
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9. แผนปฏบิตังิาน (แผนงาน) แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (แผนเงนิ) และ ตวัชีว้ดัเปา้หมายผลผลติ 

รายละเอยีดกจิกรรม 
ป ีพ.ศ……….. ป ีพ.ศ……………… งบประมาณ ผลลพัธข์องกจิกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

               

               

               

               

               

 
10. ตวัชี้วดัของโครงการ 
      10.1 เชงิปรมิาณ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      10.2 เชงิคณุภาพ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......        
      10.3 เชงิเวลา…………………………………………………………………………………………………………………………...........................        
      10.4 เชงิคา่ใชจ้า่ย (บาท)……………………………………………………………………………………………………….............................        
 
11. ผลผลติทีค่าดวา่จะไดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/
กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
12. ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
13. ผลกระทบทีค่าดวา่จะไดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธข์องโครงการ/กจิกรรม) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
 (.................................................................)   
    ...................../.................../.................. 

                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง .................................. 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

รหสัแผนงาน  _-_ _ _-_ _ 

 
1. ชื่อแผนงาน  ................................................................................................................................................................................. 
2. ผูร้บัผดิชอบ   ............................................................................................................................................................................... 
3. ประเภทแผนงาน   (…….)   แผนงานใหม่     (…….)   แผนงานต่อเนื่อง 
4. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค ์ ผลลพัธข์องวตัถปุระสงค์ บรรล(ุ√)/ 
ไมบ่รรล(ุ×) 

1.   
2.   
3.   

 
5. ความคาดหวงัของส านกังบประมาณทีจ่ะไดจ้ากแผนงาน (เปา้หมาย/ตวัช้ีวดั ส านกังบประมาณ) 

ตวัชี้วดั แผน ผล 
   
   

 
6. ความสอดคลอ้งประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ ...................................................................................................................................................................... 
6.2 กลยุทธ์ที.่............................................................................................................................................................................. 
6.3 ตัวช้ีวัดที่.............................................................................................................................................................................. 

ค าอธิบายประกอบตัวช้ีวัด................................................................................................................................................... 
 

7. ผลตวัชีว้ดัของแผนงาน (ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนงาน) 
ตวัช้ีวดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย ผลคา่

เปา้หมาย 

    
    
    
    
    

 
 
 
 

 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

8. ผลการด าเนนิงานทีไ่ดร้บั 
9.1  ผลผลติที่ได้ (Output)………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
9.2. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) ………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
9.3  ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) ………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

9.  งบประมาณที่ได้รับ จ านวน.......................บาท 
10. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

10.1 ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 
 

ไตรมาส ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
(บาท) 

ความกา้วหนา้แผนงาน 
(ระบุเปน็ %) 

ไตรมาสที่ 1    
ไตรมาสที่ 2    
ไตรมาสที่ 3    
ไตรมาสที่ 4    

รวม   
 
 

10.2 ความก้าวหน้าของโครงการ 
รหสัโครงการ ชือ่โครงการ งบประมาณ (บาท) ความกา้วหนา้  

(ระบุเปน็ %) 
ความส าเรจ็ของ
โครงการ (√,×) แผน เบกิจา่ย 

1.รหัส_-_ _ _-_ _      
2.รหัส_-_ _ _-_ _      
3.รหัส_-_ _ _-_ _      

รวม     

 
* ความก้าวหน้าของโครงการ 100 % คือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ระบุความส าเร็จของโครงการด้วย 

 
11. สรปุผลการด าเนนิงานในภาพรวมทั้งหมด 

....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

12. ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
13. เอกสารประกอบผลการด าเนนิงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

...................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงานข้อมลู 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) .............................................................. 
โทรศัพท์ภายใน.................................................................. 
อีเมล ................................................................................. 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน..................พ.ศ................ 

ลงช่ือ.....................................................ผูต้รวจสอบข้อมูล 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................................... 
โทรศัพท์ภายใน................................................................... 
อีเมล .................................................................................. 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน...................พ.ศ................. 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผูร้ับผิดชอบแผนงาน 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นท่ี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ 
        



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 

 

1 

 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

รหสัโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม............................................................................................................................................................. 
2. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ............................................................................................................................................................ 

 3. สถานทีด่ าเนนิงาน  ............................................................................................................................................................... 
 4. ก าหนดการจดัโครงการ ........................................................................................................................................................ 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วตัถปุระสงค ์ ผลลพัธข์องวตัถปุระสงค ์ บรรล(ุ√)/ไม่
บรรล(ุ×) 

1.   
2.   
3.   

6.  กลุม่เปา้หมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
.............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................................................................................................................................................  
7. ตวัช้ีวดัของโครงการ 
 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั แผน ผล 

1.เชิงปริมาณ     
2.เชิงคุณภาพ     
3.เชิงเวลา     
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)     

 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
เสนอขออนมุตั ิ

 (บาท) 
เบกิจา่ยจรงิ เหลอืจา่ย 

บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 
     

 
9. ผลผลติทีไ่ดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
10. ผลลพัธท์ีไ่ดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
11. ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธข์องโครงการ/กจิกรรม) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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12. สรปุอภปิรายผล ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสงัเขป) 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 

13. เอกสารประกอบผลการด าเนนิงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 -  
 - 
 

 
ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงานข้อมลู 

        (.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) .............................................................. 
โทรศัพท์ภายใน.................................................................. 
อีเมล ................................................................................. 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน..................พ.ศ................ 

ลงช่ือ.....................................................ผูต้รวจสอบข้อมูล 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................................... 
โทรศัพท์ภายใน................................................................... 
อีเมล .................................................................................. 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน...................พ.ศ................. 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นท่ี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 
         


