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กองนโยบายและแผน 
    ธันวาคม 2564 





ข 

สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

บทสรุปผู้บริหำร 1 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
7 

1. งบประมาณรายจ่าย 8 

2. งบประมาณเงินรายได้ 11 

3. งบเงินรายได้สะสม 15 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
17 

1. ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18 

2. ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

25 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564 28 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการบุคลากรภาครัฐ) 29 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
42 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

55 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 

91 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

96 

- แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 
Cluster digital and robotic) 

102 

- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 105 

ภำคผนวก คณะผู้จัดท า 123 





 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่หวังว่า
หน่วยงานภายในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมมือร่วมใจและด าเนินการตามแผน 
โดยมุ่งหวังให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้สะสม โดยมีการวัดความส าเร็ จ 2 ส่วน 
ได้แก่ ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยก าหนดเกณฑ์การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และดัชนีชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ส านักงบประมาณได้ก าหนด  
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 100 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคาดหวังให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล 

การด าเนินงานประจ าปี มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกระบวนการต่างๆในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุม
เร่งรัดติดตามงาน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส รวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน เพ่ือขอค าแนะน าหรือแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย  
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้สะสม กล่าวโดยสรุป ดังนี้ 

➢ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 

708,707,000.00 บาท หลังหักปรับลดตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ส านักงบประมาณ) ได้รับจัดสรรจริง 701,232,100.00 บาท ใช้จ่ายจริง 613,975,416.93 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.56  

➢ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 

333,235,000.00 บาท ใช้จ่ายจริง 222,095,495.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65  
➢ เงินรายได้สะสม  

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินรายได้สะสม เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 52,734,670.00 บาท ใช้จ่ายจริง 46,784,770.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 

 

ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของดัชนีชี้วัดเป็นร้อยละ 100 (ตามพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน (จ านวน) 
ค่า 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน ดัชนีชี้วัด

ทั้งสิ้น 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

39 36 
(92.31%) 

3 
(7.69%) 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

2. ยุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

29 16 
(55.17%) 

13 
(44.83%) 

ร้อยละ 100  ไม่บรรล ุ
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จะเห็นว่าผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุความส าเร็จในการบริหารจัดการตามแผน ร้อยละ 92.31 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดร้อยละ 80 แต่ผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่บรรลุความส าเร็จในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จร้อยละ 55.17 ซึ่งต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายตามที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนด เมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น พบว่าดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร และร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ปัญหาและอุปสรรค 

จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 2 รายการ สถานะถูกพับงบประมาณ เนื่องจากด าเนินการไม่ทันภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
ซึ่งสาเหตุจาก 

1.1 งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการไปแล้ว 5 งวดงาน
จาก 10 งวดงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้ตามงวดงาน เนื่องจากปิดสถานที่จากสถานการณ์ 
โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่เข้ามาด าเนินการตามแผน  
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเก่าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่   

2. การใช้จ่ายและการด าเนินงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 5 รายการ ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุเกิดจาก
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ 
ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าสถานที่เพ่ือด าเนินการได้ มีการขอขยายเวลาการด าเนินงาน ปรับแก้ไขแผนการด าเนินงานใหม่ 
บางรายการมีการปรับคณะกรรมการตรวจรับเนื่องจากคณะกรรมการบางท่านติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
และในรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามก าหนดเดิม เนื่องจากเป็นส่วนควบของงานปรับปรุงอาคาร จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
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ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานและการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการภายใต้
สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้ข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร อาทิ ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ฉบับที่ 1-13)  ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติงาน (work from home) ของบุคลากร และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีผลให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อ
กับมหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่าย 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2564  ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 
1.1 หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย

งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เร่งด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเงินกันเหลื่อมปีมีระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 
1 ปีงบประมาณ ถ้าหน่วยงานด าเนินการไม่ทันตามก าหนดจะถูกพับงบประมาณ ทั้งนี้มอบกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ติดตามการด าเนินงานต่อไป  

1.2 เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ
รายจ่ายมีสถานะถูกพับงบประมาณ จ านวน 2 รายการ มอบหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 รายการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณส่วนอ่ืน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 
ตามงวดงาน  

1.2.2 รายการปรับปรุงอาคาร 1 - คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาปรับรูปแบบรายการและ
ทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างตามแผนใหม่  
ที่ก าหนด 

2. การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการจากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการะระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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2.1.1 ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยหน่วยงานภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร้อยละ 6.79 ทั้งนี้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย อาจเนื่ องมาจากการ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมจากการปิดสถานที่ตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 
ที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่น าเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือไม่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ  

2.1.2 ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.2 จ านวนเงินรายได้จากการบริการสังคม ได้ผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินรายได้จากการจัดโครงการบริการสังคม จ านวน 41 โครงการ 
จ านวน 4,252,281.60 บาท (ค่าเป้าหมาย 4,380,000.00 บาท) ซึ่ง เกิดจากการปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการ
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้น ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด และ 
ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีจ านวนคนเกินกว่าที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมจากการบริการ
สังคมได้ตามค่าเป้าหมาย 

2.1.3 ดัชนีชี้ วัดที่  5 .3.6 (1) ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบปร ะมาณของ
มหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมาย
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดผลต่างไว้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ - 2.5 ซึ่งผลการด าเนินงานจริงมีผลต่างร้อยละ -12.44 ซึ่งหมายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  สาเหตุจากมีงบลงทุน 5 รายการ (ครุภัณฑ์ 1 รายการและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ)  
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จากการที่มหาวิทยาลัยมีการปิดสถานที่ท าการตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับคนงานก่อสร้างบางรายติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับ จึงท าให้มีการขยายเวลาการด าเนินงานและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทันตามงวดงานที่ก าหนด ทั้งนี้รายการงบลงทุน 5 รายการได้มีการกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีการกันเงินไปใช้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตาม
ก าหนดงวดงาน เนื่องจากการกันเงินไปใช้ในปีถัดไปนั้นจะมีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณเท่านั้น ไม่เช่นนั้นรายการ
งบลงทุนนั้นจะถูกพับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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2.2 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

2.2.1  ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัด
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตอบ
แบบสอบถามตามความเข้าใจของตน โดยที่กองพัฒนานักศึกษาได้แจ้งกับผู้ส าเร็ จการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผ่านระบบภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัยแล้ว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม กรณีที่นักศึกษา 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ตรงตามสาขาวิชา เพื่อให้ได้ค าตอบ  
ที่ถูกต้องตามชุดค าถาม ประกอบกับสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาบางราย 
มีสถานะว่างงาน และประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 

2.2.2 ดัชนีชี้วัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
และดัชนีชี้วัดร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ของผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาตกออกระหว่างปีการศึกษา การพ้นสภาพของนักศึกษา มีการย้ายที่เรียน
ของนักศึกษา รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีกรณีท่ีนักศึกษา 
ขอผ่อนผันการช าระค่าเทอมจนครบตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะขึ้นสถานะของนักศึกษาเป็น “ถอนสภาพ” และ
ถ้านักศึกษาไม่ด าเนินการขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษา จะถือว่านักศึกษารายนั้น ๆ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงท าให้ผลการด าเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย    

2.2.3 ดัชนีชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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1. งบประมาณรายจา่ย   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 708,707,000.00 บาท ปรับลดตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ส านักงบประมาณ) จ านวน 7,474,900.00 บาท ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังหักปรับลดตามแนวทางการบริหารฯ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 
701,232,100.00 บาท  มีผลการใช้จ่ายจริง 613,975,416.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.56   
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่ ากว่าแผนเนื่องจาก 

1. เงินกันเหลื่อมปี ใช้ต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 67,238,847.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.59  จ าแนกเป็น 

1.1 งบอุดหนุน จ านวน 137,629.50 บาท 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 2 รายการ (ค.สิ่งทอฯ) 

1.2 งบลงทุน จ านวน 67,101,217.54 บาท 
- ครุภัณฑ์ห้องพากย์เสียง (ค.สื่อสารฯ) จ านวน 1,528,800.00 บาท 
- ปรับปรุงห้องพากย์เสียง (ค.สื่อสารฯ) จ านวน 1,300,000.00 บาท 
- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ (ค.สิ่งทอฯ) จ านวน 1,134,550.20 บาท 
- ปรับปรุงอาคารเรียนฯ อาคาร 6 (ค.สถาปัตย์ฯ) จ านวน 6,137,867.34 บาท 
- ก่อสร้างอาคารเรียนฯ (ค.สถาปัตย์ฯ) จ านวน 57,000,000.00 บาท 

2. เงินเหลือจ่าย ส่งคืนกรมบัญชีกลาง จ านวน 20,017,836.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 จ าแนกเป็น 
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐฯ จ านวน 13,868,494.63 บาท (เงินคงเหลือจ่ายจากการเบิกจ่าย

เงินเดือนตามสิทธิ) 
2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จ านวน 6,149,341.40 บาท 

- ผลผลิตสังคมฯ จ านวน 660,741.25 บาท (ค่าจ้างเหมารถประจ าต าแหน่ง/รายการวัสดุ
คงเหลือคณะ) 

- ผลผลิตวิทย์ฯ จ านวน 5,488,600.15 บาท (ค่าวัสดุคงเหลือหลังจากโอนสมทบ 
ค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว) 
 
เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายไตรมาส  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้จ่ายต่ ากว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีการกันเงินงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายที่ มทร.ก าหนด และเป้าหมายของประเทศ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 

 
 

 
เงินกันเหลื่อมปี - งบประมาณเงินรายจ่าย  ประกอบด้วย 

1. งบเงินอุดหนุน – มีการเบิกจ่ายแล้วเต็มจ านวน 
2. งบลงทุน จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย 

1.1  งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา – กองพัฒนานักศึกษา 
ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 6,071,365.35 บาท  (เบิกจ่ายแล้ว 5 งวดจาก 10 งวด) อยู่ระหว่างด าเนินการงวดงาน 
ที่เหลือ (สถานะถูกพับงบประมาณ) 
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1.2  งานปรับปรุงอาคาร 1 – คณะศลิปศาสตร์  
ยังไม่เบิกจ่ายเต็มจ านวน 15,900,000.00 บาท จากงบประมาณกันไว้ 15,900,000.00 บาท ยกเลิกสัญญา 
กับผู้รับจ้างรายเก่าแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ (สถานะถูกพับงบประมาณ) 
 

2. งบประมาณเงินรายได้   

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 333,235,000.00 
บาท ใช้จ่ายจริง จ านวน  222,095,495.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65   

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ต่ ากว่าแผนเนื่องจาก 
1. เงินกันเหลื่อมปี ใช้ต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 4,518,852.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36 

1.1  งบด าเนินงาน จ านวน 889,672.22 บาท 
1.2  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,449,200.00 บาท 
1.3  งบกลางมทร. จ านวน 2,179,980.00 บาท 

2. เงินคงเหลือจากแผน จ านวน 106,620,651.85 บาท ดังนี้ 
 2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 6,499,588.92 บาท 
      (อัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว/เงินประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) 
 2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จ านวน 69,156,182.09 บาท 

- งบด าเนินงาน จ านวน 53,570,450.10 บาท 
- งบลงทุน จ านวน 137,248.92 บาท (คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) 
- งบอุดหนุน จ านวน 145,000.00 บาท 
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- งบรายจ่ายอื่น จ านวน 15,303,483.07 บาท  
  (เนื่องจากมีการปรับแผนโครงการเฉพาะที่มีความจ าเป็น) 
- งบกลาง จ านวน 30,964,880.84 บาท  

 
การใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามแผนทั้งสิ้น 54 รายการ 
เป็นเงิน 4,514,220.00 บาท ใช้จ่ายจริงตามแผน 54 รายการ จ านวน 7,307,532.32 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง 
2,930,561.24 บาท) คิดเป็นร้อยละ 61.88  

 

 
 

การใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการ) ตามแผนทั้งสิ้น 200 

โครงการ ยอดรวม  33,373,610.00 บาท ใช้จ่ายตามแผน 110 โครงการ จ านวน 17,735,543.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.15 ยกเลิกโครงการ 69 โครงการ จ านวน 10,002,936.58 บาท ไม่ขอใช้งบประมาณ 17 โครงการ จ านวน 
1,829,860.00 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง จ านวน 1,114,616.78 บาท) ขอกันเงินไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
4 โครงการ จ านวน 1,449,200.00 บาท คงเหลือจากเบิกจ่าย 1,241,452.93 บาท  
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โครงการที่มีการขอกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 โครงการ รวมจ านวน 1,449,200.00 บาท 
ดังนี้ 

1. โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  จ านวน 69,200.00 บาท 

2. โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 12 : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จ านวน 1,000,000.00 บาท 

3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 6 : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 300,000.00 บาท 

4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (RMUTP Retreat) : กองนโยบายและแผน จ านวน 80,000.00 บาท  
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เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายที่ มทร.ก าหนด งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 

 

เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ 

 

 

รายการเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ต่ ากว่าแผนเนื่องจาก 
1. งบด าเนินงาน เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย 10,004.45 บาท  
2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จ านวน 549,282.00 บาท ประกอบด้วย 

2.1  ยกเลิก 3 โครงการ จ าแนกดังนี้ 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ (กพศ.) จ านวน 35,102.00 บาท  
- โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานและแบบทดสอบทักษะทางด้านสหวิทยาการ

ดิจิทัล (สด.) จ านวน 200,000.00 บาท (โอนเงินไปโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ)  
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- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง (สด.) จ านวน 500,000.00 บาท (โอนเงินไป
โครงการ Smart Factory จ านวน 300,000.00 บาท และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ จ านวน 
200,000.00 บาท) 

2.2 คงเหลือจากการเบิกจ่าย จ านวน 514,180.00 บาท  

3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง) จ านวน 43,542,000.00 บาท   แบ่งเป็น 
3.1 ครุภัณฑ์ที่ขอยกเลิกการจัดซื้อ (ไม่เบิกจ่าย) 1 รายการ จ านวน 15,000.00 บาท 

- โทรศัพท์ประเภท VOIP – ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3.2 สิ่งก่อสร้างยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จ านวน 43,527,000.00 บาท ดังนี้ 

- ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการอัดรีดพอลิเมอร์ จ านวน 120,000.00 บาท (ได้กันเงิน
ไปใช้ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 120,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว) 

- ปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ จ านวน 43,407,000.00 บาท (ได้กันเงิน 
ไปใช้ปีพ.ศ. 2565 จ านวน 33,999,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว) 

3.3. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จ านวน 3,458,383.32 บาท  
 

3. เงินรายได้สะสม  

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 52,734,670.00 
บาท ใช้จ่ายจริง จ านวน 46,784,770.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 
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งบลงทุนได้รับจัดสรรตามแผนทั้งสิ้น 4 รายการ ยอดรวม 3 ,062,300.00 บาท  มีการใช้จ่ายตามแผน 
3 รายการ จ านวน 46,250.00 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ (ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ – ค.สถาปัตย์ฯ) 
จ านวน 3,000,000.00 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 16,050.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ได้รับจัดสรรตามแผนทั้งสิ้น 10 โครงการ ยอดรวม 2,548,560.00 บาท มีการ
ใช้จ่ายตามแผน 6 โครงการ จ านวน 1,354,106.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13 ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 
จ านวน 300,000.00 บาท  ปรับแผนไม่ขอใช้งบประมาณ 3 โครงการ จ านวน 465,760.00 บาท คงเหลือจากการ
เบิกจ่าย 428,693.40 บาท 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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สรุปผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ  
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ร้อยละ 100 (ตามพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผน ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย
ตลอด

ปีงบประมาณ 

ผล
ความส าเร็จ 

จ านวนดัชนี 
ชี้วัดทั้งสิ้น 

บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

39 36 
(92.31%) 

3 
(7.69%) 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

29 16 
(55.17%) 

13 
(44.83%) 

ร้อยละ 100 
 

ไม่บรรลุ 

1. ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 36 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็น 
ร้อยละ 7.69 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความส าเร็จก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ผลการด าเนินงาน
ของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 12.31  
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มีรายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
จ านวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอน
ด้วยสื่อการสอนดิจิทลั 

ร้อยละ 60 99.32 ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 2562 

 

1.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญา
เอก 

ร้อยละ 25 38.07 กองบริหารงานบุคคล 
 

 

1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ   

ร้อยละ 25 33.71 กองบริหารงานบุคคลณ 
3.ค. 62 

 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะ
แวดล้อมในการเรียนรู ้

ร้อยละ 50 74.40 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
561 

 

1.3.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสตูรโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.20 3.40 ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 
ข้อมูล ณ 15 ม ี

ผลจากรายงานสรุป 
การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษา 
ท่ีผ่านเกณฑ์การวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 25 29.07 ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  
31  2561 

ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การวัด
สมรรถนะฯ คิดจากผล
สอบของนศ.คงอยู่ ป.ตรี 
ช้ันปีสุดท้าย ที่เข้ารบัปี
การศึกษา 2563  
ตามเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลยั 

1.3.3 ร้อยละของนศ.ที่ผา่น
เกณฑด์้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ร้อยละ 60 69.20 ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี 
ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 85.24 กองพัฒนานักศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.4.2 ร้อยละบณัฑติที่มีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 83.56 กองพัฒนา
นักศึกษา 

ข้อมูลจากระบบภาวะ 
การมีงานท า 
ของบัณฑิต 

1.4.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาต ิ

จ านวน
รางวัล 

25 25 กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

จ านวนผลงานของ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาติ 25 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 จ านวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า และนักวิจัย 

ร้อยละ 25 33.97 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

จ านวนผลงานวิจยัที่
ตีพิมพร์ะดับชาติและ
นานาชาตจิ านวน 173 
บทความ และจ านวน
อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด/นักวิจยั 
จ านวน 526.5 คน  

2.1.2  จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 15 15 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รวมโครงการวิจยัจาก 
9 คณะ และ
สถาบันวิจยั จ านวน 
15 โครงการ  
รวมงบประมาณทั้งสิน้
17,892,000 บาท 

2.2.1 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนนการวิจัย 

ร้อยละ 70 100 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไป
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
หรือการบริการวิชาการในระยะ 
1 ปตี่อจ านวนโครงการวิจยั
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 43.47 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

จ านวนโครงการวิจยัที่
น าไปพัฒนาการจดัการ
เรยีนการสอนหรือ
บริการวิชาการ จ านวน 
21 โครงการ จาก
โครงการวจิัยทั้งหมด 
63 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ) 

ดัชนี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา 
ที่สามารถจดทะเบยีนทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 9 20 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10 6.79 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ 36 โครงการ และ
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด/
นักวิจัย จ านวน 529.5 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
  จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ดัชนี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3.1.1  จ านวนเครือข่ายดา้นการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐ ชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 24 60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

3.1.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 100 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 เครือข่ายที่มีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง จ านวน 14 เครือขา่ย  

3.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนพฒันาระบบการบริหาร
จัดการด้านบรกิารวิชาการ 

ร้อยละ 70 75 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

มีการด าเนนิงานแลว้ 
3 กิจกรรมจากทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 

3.3.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
ที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

โครงการ 27 60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

3.4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
สังคม 

โครงการ 20 43 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

3.4.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม บาท 4,380,000 4,252,281.60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ข้อมูลจากโครงการบริการ
วิชาการสังคมจ านวน 41 
โครงการ  

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์
ความรู้ไปเผยแพร่และบริการ
วิชาการแกส่ังคม  

ร้อยละ 25 26.95 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

บุคลากรที่น าองค์ความรูไ้ป
เผยแพร่ 183 คน จากบุคลากร
ทั้งหมด (9 คณะ) 679 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน  

จ านวน 3 ดัชนชีี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
ดัชน ี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4.1.1 จ านวนโครงการบรูณาการ
ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ
สังคม ชุมชน องค์กร 

โครงการ 25 36 
 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

4.1.2 จ านวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่
เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลย ี

ผลงาน 45 
 

80 กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของ
โครงการ Green 
University 

ร้อยละ 85 100 กองกลาง  แผน 17 โครงการ 
ด าเนนิการแล้ว 17 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
จ านวน 13 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 12 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 

ดัชน ี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

5.1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ 65 75.00 กองบริหาร 
งานบุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากรฯ ปี พ.ศ. 
2564  
มีจ านวน 4 ตวัช้ีวัด ผลการ
ด าเนินการบรรลเุป้าหมาย 3 
ตัวช้ีวัด ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 75  

5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ 75 77.10 กองบริหาร 
งานบุคคล 

 

5.2.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารตามแบบจ าลอง 
การขับเคลือ่นมหาวิทยาลยัสู่
การเปน็มหาวิทยาลัยดิจิทลั 
6 ด้าน 

ร้อยละ 75 76.38 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

5.3.1 ผลประเมินการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 92.85 ส านักประกัน
คุณภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

ดัชน ี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5.3.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

ร้อยละ 80 94.74 กองนโยบาย 
และแผน 
  

ไม่นับรวม KPI ที่ 5.3.2  
(บรรลุ 36 KPI จาก 38 KPI  
คิดเป็นร้อยละ 94.74) 

5.3.3 ร้อยละความเสี่ยงท่ีลดลงของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 21 100 กองนโยบาย 
และแผน 

ปี 2564 มีความเสีย่งที่ต้อง
ด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง มผีลการ
ด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 
– 30 มิ.ย. 64 ) พบว่า ความเสี่ยงมี
แนวโน้มลดลง จ านวน 3 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ จะมกีารจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 4 
พ.ย. 64 เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 
63 – 30 ก.ย. 64) ต่อไป 

5.3.4 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เตรียม ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 80 100 ส านักงาน
อธิการบด ี

จากประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งที่ 
7/2564 วันที่ 21 ก.ค. 64  
วาระที่ 4.13 พจิารณาร่าง
พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยพระ
นคร พ.ศ. ...  
มติที่ประชุม : อนมุัตริ่างฯ  
 

5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

จ านวนองค์
ความรู ้

42 48 ศูนย์จัดการ
ความรู้ KM 

 

5.3.6 
(1) 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 
- ความสามารถในการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ ไม่น้อยกวา่ 
-2.5 

-12.44* กองนโยบาย
และแผน 

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 
ไตรมาส 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.56 

5.3.6 
(2) 

ประสทิธิภาพในการบริหารงาน
งบประมาณของมหาวทิยาลยั 
-  ความสามารถในการกอ่หนี้
ผูกพันรายงานงบลงทุน 

ร้อยละ 90 100 กองคลัง มีทั้งหมด 24 รายการ 
ด าเนินการแล้ว 24 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

5.3.7 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

คะแนน 4.75 4.80 ส านักประกัน
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

ดัชน ี
ชี้วัด 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และ
ผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะด้าน Digital 
Economy 

จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
(คน) 

1,000 12,003 สถาบัน 
สหวิทยาการ
ดิจิทัลและ
หุ่นยนต ์

นับรวมจ านวนผู้ทีเ่ข้าใช้ผา่นระบบ
internet 

5.5.1 ร้อยละรายได้อื่นทีน่อกเหนือ  
จากงบประมาณภาครัฐ 

ร้อยละ 23 44.33 กองคลัง 
 

รายได้ทั้งสิน้ 314,173,968.07 บาท 
งบประมาณรายจา่ยทีไ่ดร้ับจดัสรร
ทั้งสิ้น 708,707,000.00 บาท  
ดังนั้น (314,173,968.07*
100)/708,707,000.00 = 44.33 
 

* ผลการด าเนินงานค านวณได้จากสูตร : 
ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น ร้อยละ 100.00 – ร้อยละ 87.56 = ร้อยละ 12.44  
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2. ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  

มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 16 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.17 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 13 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.83 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความส าเร็จก าหนดร้อยละ 100 
(ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) พบว่า ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผล 
มีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 44.83  

 

เนื่องจากค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้มีการท า
ข้อตกลงกับส านักงบประมาณไว้ก่อนหน้าแล้ว เพ่ือวัดผลความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
เต็มประสิทธิภาพ  

จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ได้ให้ความเห็นว่า ในส่วนของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  อาทิ การเลือกประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา สถานประกอบการบางแห่งได้รับผลกระทบมีการปิดกิจการของผู้ประกอบการท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
มีอัตราการว่างงาน และประกอบอาชีพอิสะซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเพ่ิมมากขึ้น บางรายศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่แตกต่าง รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้มีการปิดสถานที่ตามค าสั่งและปฏิบัติ
ตามมาตรการการเฝ้าระวังเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีมาตรการผ่อนผันลดค่าเทอมของนักศึกษาเพ่ือ
เป็นการเยียวยาตามสถานการณ์ จึงเป็นเหตุให้ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณได้น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  (22 ดัชนีชี้วัด) 
จ านวน 22 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.91 

1.1 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  (9 ดัชนีชี้วัด)   

ดัชนีชี้วัด 
หน่วยนับ/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดัชนีชี้วัด 

1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 68.15 กองพัฒนานักศึกษา 
(ข้อมูลนักศึกษา 

ที่จบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562)   

1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.13 
1.1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                            
ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.43 

1.1.4 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 1,267 คน 1,547 คน ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 
1.1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  1,490 คน 1,706 คน 
1.1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ 4,506 คน 4,792 คน 
1.1.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 90 ร้อยละ 82.00 
1.1.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 78.22 

1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
 (ไม่รวมงบลงทุน) 

- งบประมาณรายจ่าย 

 
 

5,128,800 บาท 

 
 

4,468,058.75 บาท 

กองนโยบายและแผน 

1.2 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 ดัชนีชี้วัด)  
1.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 70.43 กองพัฒนานักศึกษา 

(ข้อมูลนักศึกษา 
ที่จบการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562)   
1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.30 
1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                            
ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.68 

1.2.4 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 2,605 คน 1,717 คน ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 
1.2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,190 คน 2,297 คน 
1.2.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  8,505 คน 6,835 คน 
1.2.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 90 ร้อยละ 66.61 
1.2.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 58.42 

1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร (ไม่
รวมงบลงทุน) 
- งบประมาณรายจ่าย 

 
 

 45,523,000 บาท 

 
 

42,733,514.81 บาท 

กองนโยบายและแผน 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  (22 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 
1.3 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 *  

ดัชนีชี้วัด 
หน่วยนับ/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดัชนีชี้วัด 

1.3.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการ 100 คน 167 คน สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุ่นยนต ์1.3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.98 

1.3.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
        (ท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้งาน) 

100 คน 121 คน 

1.3.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 
(ในการน าไปประยุกต์ใช้งาน) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.68 

ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลผลิตท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   (7 ดัชนีชี้วัด) 

ดัชนีชี้วัด 
หน่วยนับ/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดัชนีชี้วัด 

4.1.1 จ านวนโครงการ / กจิกรรม ที่มีการเผยแพร่ดา้น
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 กองศิลปวัฒนธรรม 
 

4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการตอ่
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.20 

4.1.3 จ านวนโครงการ/ กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

4.1.4 จ านวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
     - งบประมาณรายจ่าย 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

4.1.5 ร้อยละของโครงการที่บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

4.1.6 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 100 

4.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

- งบประมาณรายจ่าย 

 
200,000 บาท 

 
200,000 บาท 

กองนโยบายและแผน 

*โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจะเกี่ยวข้องกับจ านวนผู้เข้ารับบริการครุภัณฑ์ดังกล่าว  
รวมถึงการใช้ในส่วนการจัดการเรียนการสอนด้วย  

 

 

 





รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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   ส่วนที่ 3  
รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 





แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการบุคลากรภาครัฐ) 
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แผนงบประมาณ  :  แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

เชิงต้นทุน  :  

523,745,700 บาท

รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

งบบุคลากรภาครัฐ แผนเงินท้ังหมด 523,745,700.00 47,989,810.00
ผลเงินท้ังหมด 503,731,581.83 39,878,483.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503,680,162.48 35,551,379.22

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 189,761,600.00 45,637,680.00
ผลเงิน 201,112,511.39 38,655,525.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,112,511.39 34,461,346.22

 - งบด าเนินงาน  (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 10,252,900.00 2,352,130.00
ผลเงิน 5,647,776.73 1,222,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,647,776.73 1,090,033.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 323,731,200.00 0.00
ผลเงิน 296,971,293.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,919,874.36 0.00

แผนเงินท้ังหมด 21,926,800 1,104,480
ผลเงินท้ังหมด 24,757,278.41 1,043,585.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,757,278.41 1,043,585.08

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 9,631,800 1,049,880
ผลเงิน 10,741,636.57 1,011,267.08 10,741,636.57 1,011,267.08

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 205,200 54,600
ผลเงิน 520,950.00 32,318.00 520,950.00 32,318.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 12,089,800
ผลเงิน 13,494,691.84 13,494,691.84

 - ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.ต.ค. พ.ย.
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงินท้ังหมด 48,353,900 5,793,340
ผลเงินท้ังหมด 52,968,583.59 5,335,311.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,377,617.69 5,335,311.13

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 21,425,500 5,511,240
ผลเงิน 21,893,078.93 5,172,795.13 21,893,078.93 5,172,795.13

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 214,200 282,100
ผลเงิน 484,538.76 162,516.00 484,538.76 162,516.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 26,714,200
ผลเงิน 30,590,965.90 0.00 30,590,965.90

แผนเงินท้ังหมด 22,492,300 1,704,240
ผลเงินท้ังหมด 24,468,117 1,582,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,468,117.26 1,582,610.97

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 5,978,500 1,620,000
ผลเงิน 6,018,627.75 1,533,870.97 6,018,627.75 1,533,870.97

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 147,000 84,240
ผลเงิน 442,622.34 48,740.00 442,622.34 48,740.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 16,366,800
ผลเงิน 18,006,867.17 0.00 18,006,867.17

4. คณะบริหารธุรกิจ แผนเงินท้ังหมด 55,687,090 7,758,590
ผลเงินท้ังหมด 63,851,350.25 7,374,300.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,851,350.25 7,374,300.26

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 28,729,090 7,195,080
ผลเงิน 34,991,193.54 7,148,612.26 34,991,193.54 7,148,612.26

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,022,100 374,150
ผลเงิน 400,958.01 225,688.00 400,958.01 225,688.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 25,935,900
ผลเงิน 28,459,198.70 0.00 28,459,198.70

3. คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

2. คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงิน 0 189,360
ผลเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - งบบุคลากร (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 180,000.00
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน  แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 9,360
ผลเงิน 0.00 0.00

แผนเงินท้ังหมด 46,484,000.00 2,359,140.00
ผลเงินท้ังหมด 49,663,836.70 1,019,037.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,663,836.70 1,019,037.20

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 22,426,800 2,248,800
ผลเงิน 22,632,807.10 987,574.20 22,632,807.10 987,574.20

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 392,400 110,340
ผลเงิน 870,189.72 31,463.00 870,189.72 31,463.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 23,664,800
ผลเงิน 26,160,839.88 0.00 26,160,839.88

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ แผนเงินท้ังหมด 68,307,550 7,335,650
ผลเงินท้ังหมด 80,361,458.57 6,827,695.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,361,458.57 6,827,695.23

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 36,225,650 6,619,680
ผลเงิน 43,775,630.32 6,620,083.23 43,775,630.32 6,620,083.23

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,047,900 337,250
ผลเงิน 1,222,858.43 207,612.00 1,222,858.43 207,612.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 31,034,000
ผลเงิน 35,362,969.82 0.00 35,362,969.82

สมทบ ป.โท

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงิน 0 378,720
ผลเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 360,000
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 18,720
ผลเงิน 0.00 0.00

7. คณะศิลปศาสตร์ แผนเงินท้ังหมด 52,360,900.00 2,052,300.00
ผลเงินท้ังหมด 57,089,130.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,089,130.13 0.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 26,625,200 1,950,840
ผลเงิน 27,378,615.49 0.00 27,378,615.49

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 911,400 101,460
ผลเงิน 723,774.66 0.00 723,774.66

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 24,824,300
ผลเงิน 28,986,739.98 0.00 28,986,739.98

แผนเงินท้ังหมด 21,389,600.00 824,990.00
ผลเงินท้ังหมด 24,274,801.70 631,355.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,274,801.70 631,355.06

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 7,440,400 784,800
ผลเงิน 7,523,857.84 612,058.06 7,523,857.84 612,058.06

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 268,800 40,190
ผลเงิน 432,162.87 19,297.00 432,162.87 19,297.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 13,680,400
ผลเงิน 16,318,780.99 0.00 16,318,780.99

ภาคสมทบ (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ)

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงินท้ังหมด 19,148,100.00 944,030.00
ผลเงินท้ังหมด 19,249,228.31 868,776.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,249,228.31 868,776.84

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 3,608,100 897,360
ผลเงิน 1,320,719.35 841,714.84 1,320,719.35 841,714.84

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 36,000 46,670
ผลเงิน 17,850.00 27,062.00 17,850.00 27,062.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 15,504,000
ผลเงิน 17,910,658.96 0.00 17,910,658.96

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผนเงินท้ังหมด 5,282,500.00 1,136,160.00
ผลเงินท้ังหมด 6,228,244.20 1,053,749.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,228,244.20 1,053,749.74

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 562,500 1,080,000
ผลเงิน 975,360.97 1,020,967.74 975,360.97 1,020,967.74

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 18,000 56,160
ผลเงิน 11,400.00 32,782.00 11,400.00 32,782.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 4,702,000
ผลเงิน 5,241,483.23 0.00 5,241,483.23

แผนเงินท้ังหมด 16,737,200.00 4,764,060.00
ผลเงินท้ังหมด 18,784,242.96 4,045,949.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,784,242.96 4,045,949.48

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 3,772,100 4,530,000
ผลเงิน 3,800,240.00 3,921,435.48 3,800,240.00 3,921,435.48

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 219,600 234,060
ผลเงิน 145,800.00 124,514.00 145,800.00 124,514.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 12,745,500
ผลเงิน 14,838,202.96 0.00 14,838,202.96

9. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

11. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงินท้ังหมด 8,572,700.00 1,704,240.00
ผลเงินท้ังหมด 9,938,212.71 1,482,802.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,938,212.71 1,482,802.19

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 2,391,500 1,620,000
ผลเงิน 2,725,781.70 1,436,774.19 2,725,781.70 1,436,774.19

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 76,200 84,240
ผลเงิน 7,200.00 46,028.00 7,200.00 46,028.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 6,105,000
ผลเงิน 7,205,231.01 0.00 7,205,231.01

แผนเงินท้ังหมด 2,025,350.00 189,360.00
ผลเงินท้ังหมด 2,415,673.92 185,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,415,673.92 185,700.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 180,000
ผลเงิน 0.00 180,000.00 180,000.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 9,360
ผลเงิน 0.00 5,700.00 5,700.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 2,025,350
ผลเงิน 2,415,673.92 0.00 2,415,673.92

14. สถาบันภาษา แผนเงินท้ังหมด 617,860.00 378,720.00
ผลเงินท้ังหมด 677,835.00 340,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,835.00 340,650.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 249,360 360,000
ผลเงิน 249,360.00 330,000.00 249,360.00 330,000.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 105,000 18,720
ผลเงิน 101,700.00 10,650.00 101,700.00 10,650.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 263,500
ผลเงิน 326,775.00 0.00 326,775.00

12. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

13. สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุ่นยนต์
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงินท้ังหมด 0.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด

0.00 762,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,142.97
 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 900,000
ผลเงิน 0.00 738,870.97 738,870.97

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 46,800
ผลเงิน 0.00 23,272.00 23,272.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน

ผลเงิน 0.00 0.00
16. ส านักงานอธิการบดี แผนเงินท้ังหมด 72,799,550.00 8,993,710.00

ผลเงินท้ังหมด 1,586,519.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586,519.36 0.00
 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 2,280,000 8,550,000
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 5,299,800 443,710
ผลเงิน 150,000.00 0.00 150,000.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 65,219,750
ผลเงิน 1,436,519.36 0.00 1,436,519.36

17. กองกลาง แผนเงินท้ังหมด 8,907,200.00 2,007,220.00
ผลเงินท้ังหมด 9,792,723.54 1,854,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,792,723.54 1,854,420.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 4,790,100 1,908,000
ผลเงิน 5,084,460.00 1,797,300.00 5,084,460.00 1,797,300.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 103,200 99,220
ผลเงิน 22,576.00 57,120.00 22,576.00 57,120.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 4,013,900
ผลเงิน 4,685,687.54 0.00 4,685,687.54

15. สถาบันอัญมณี 
เคร่ืองประดับไทย และการ

ออกแบบ
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

18. กองคลัง แผนเงินท้ังหมด 15,232,600.00 1,136,160.00
ผลเงินท้ังหมด 15,951,647.67 796,419.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,951,647.67 796,419.49

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 4,202,100 1,080,000
ผลเงิน 3,769,613.55 771,001.49 3,769,613.55 771,001.49

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 48,700 56,160
ผลเงิน 17,091.00 25,418.00 17,091.00 25,418.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 10,981,800
ผลเงิน 12,164,943.12 0.00 12,164,943.12

19. กองนโยบายและแผน แผนเงินท้ังหมด 7,789,700.00 396,760.00
ผลเงินท้ังหมด 8,194,415.68 288,923.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,194,415.68 288,923.94

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,494,500 378,000
ผลเงิน 1,416,085.80 280,741.94 1,416,085.80 280,741.94

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 67,200 18,760
ผลเงิน 0.00 8,182.00 8,182.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 6,228,000
ผลเงิน 6,778,329.88 0.00 6,778,329.88

20. กองบริหารงานบุคคล แผนเงินท้ังหมด 12,410,500.00 189,360.00
ผลเงินท้ังหมด 13,558,235.46 108,042.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,558,235.46 108,042.61

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 5,903,000 180,000
ผลเงิน 5,549,262.48 105,149.61 5,549,262.48 105,149.61

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 18,000 9,360
ผลเงิน 27,204.94 2,893.00 27,204.94 2,893.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 6,489,500
ผลเงิน 7,981,768.04 0.00 7,981,768.04
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

21. กองพัฒนานักศึกษา แผนเงินท้ังหมด 7,157,900.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด 7,859,940.18 897,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,859,940.18 897,750.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,283,600 900,000
ผลเงิน 1,266,180.00 870,000.00 1,266,180.00 870,000.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 9,000 46,800
ผลเงิน 5,700.00 27,750.00 5,700.00 27,750.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 5,865,300
ผลเงิน 6,588,060.18 0.00 6,588,060.18

22. กองวิเทศสัมพันธ์ แผนเงินท้ังหมด 1,603,700.00 378,720.00
ผลเงินท้ังหมด 2,001,534.88 282,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001,534.88 282,750.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 360,000
ผลเงิน 0.00 273,600.00 273,600.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 18,720
ผลเงิน 0.00 9,150.00 9,150.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,603,700
ผลเงิน 2,001,534.88 0.00 2,001,534.88

23. กองส่ือสารองค์กร แผนเงินท้ังหมด 1,446,300.00 1,514,880.00
ผลเงินท้ังหมด 1,711,630.34 1,347,726.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,711,630.34 1,347,726.61

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,440,000
ผลเงิน 0.00 1,306,451.61 1,306,451.61

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 74,880
ผลเงิน 0.00 41,275.00 41,275.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,446,300
ผลเงิน 1,711,630.34 0.00 1,711,630.34
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

24. กองศิลปวัฒนธรรม แผนเงินท้ังหมด 1,590,600.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด 1,841,841.92 836,776.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,841,841.92 836,776.61

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 900,000
ผลเงิน 0.00 811,451.61 811,451.61

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 46,800
ผลเงิน 0.00 25,325.00 25,325.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,590,600
ผลเงิน 1,841,841.92 0.00 1,841,841.92

25. ส านักประกันคุณภาพ แผนเงินท้ังหมด 2,353,300.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด 2,758,829.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,758,829.68 0.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 900,000
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 46,800
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 2,353,300
ผลเงิน 2,758,829.68 0.00 2,758,829.68

26. ศูนย์จัดการความรู้ แผนเงินท้ังหมด 1,791,400.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด 1,217,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,340.00 0.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 741,800 900,000
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 43,200 46,800
ผลเงิน 43,200.00 0.00 43,200.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 1,006,400
ผลเงิน 1,174,140.00 0.00 1,174,140.00
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

แผนเงินท้ังหมด 563,800.00 946,800.00
ผลเงินท้ังหมด 1,650,370.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,370.06 0.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 900,000
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 46,800
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 563,800
ผลเงิน 1,650,370.06 0.00 1,650,370.06

แผนเงินท้ังหมด 713,300.00 568,080.00
ผลเงินท้ังหมด 827,140.00 453,067.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827,140.00 453,067.96

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 540,000
ผลเงิน 0.00 438,870.96 438,870.96

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 28,080
ผลเงิน 0.00 14,197.00 14,197.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 713,300
ผลเงิน 827,140.00 0.00 827,140.00

29. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ แผนเงินท้ังหมด 0.00 908,930.00
ผลเงินท้ังหมด 0.00 458,940.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,940.58

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 864,000
ผลเงิน 0.00 444,934.58 444,934.58

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 44,930
ผลเงิน 0.00 14,006.00 14,006.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน

ผลเงิน 0.00 0.00

27.ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

28. สถานีวิทยุสาธารณะ
เพ่ือการศึกษา
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รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายได้

ท่ี ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

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

30. กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ แผนเงินท้ังหมด 0.00 0.00
ผลเงินท้ังหมด 51,419.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,419.35 0.00

 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 0
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 0
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน

ผลเงิน 51,419.35 0.00 51,419.35
31. กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม แผนเงินท้ังหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลเงินท้ังหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - งบบุคลากร แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 0
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 0
ผลเงิน 0.00 0.00

 - งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) แผนงาน

ผลงาน

แผนเงิน 0
ผลเงิน 0.00 0.00
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่
ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85  - ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน :

 - ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้จัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) บำท

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงบประมาณ  :  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1,267 คน
1,490 คน
4,506 คน

เชิงคุณภาพ  :  

5,128,800

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เชิงเวลา  :  

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม  :  จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

เชิงปริมาณ  :  
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

- ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนเงิน 9,374,800 68,225,210 9,427,040

ผลเงิน 4,229,593.00 39,062,039.31 9,043,032

แผนเงิน 53,689,830 9,427,040

ผลเงิน 32,017,635.36 9,043,032.00

แผนเงิน 5,128,800

ผลเงิน
แผนเงิน 4,246,000 2,396,600.00

ผลเงิน 4,229,593.00 2,330,792.12

แผนเงิน 9,190,080

ผลเงิน 3,081,000.75

แผนเงิน 2,948,700

ผลเงิน 1,632,611.08

แผนเงิน 7,246,000 55,216,260 7,507,040

ผลเงิน 7,078,032.48 28,238,939.42 7,507,032.00

ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ

P 1,525 คน

A 1,465 คน

P 1,395 คน

A 1,539 คน

P 2,816 คน

A 4,199 คน

แผนเงิน 44,173,730 7,507,040

ผลเงิน 22,895,274.30 7,507,032.00

แผนเงิน 4,246,000 2,396,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลเงิน 4,229,593.00 2,330,792.12 0.00 0.00 1,087,081.12 921,811.00 1,995,433.00 2,274,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แผนเงิน 2,396,600

ผลเงิน 2,330,792.12

1. แผนงำน 1 รำยกำร บธ.

ผลงำน 1 รำยกำร

แผนเงิน 2,000,000 2,000,000

ผลเงิน 1,995,433.00 1,995,433.00

2. แผนงำน 1 รำยกำร บธ.

ผลงำน 1 รำยกำร

แผนเงิน 2,246,000 2,246,000

ผลเงิน 2,234,160.00 2,234,160.00

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (คน)

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน

 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน)

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ (คน)

ครุภัณฑ์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนำดใหญ่ แขวง
สวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร

ครุภัณฑ์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิกและมัลติมีเดีย  
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร

ค่าครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 2 
รำยกำร, งบรำยได้ จ ำนวน 23 รำยกำร)

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน (งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ)

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

1. คณะบริหารธุรกิจ

งบกลางคณะ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

3. แผนงำน 2 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 2 เคร่ือง

แผนเงิน 44,000 44,000

ผลเงิน 44,000.00 44,000.00

4. แผนงำน 3 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 3 เคร่ือง

แผนเงิน 69,000 69,000

ผลเงิน 69,000.00 69,000.00

5. แผนงำน 2 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 2 เคร่ือง

แผนเงิน 60,000 60,000

ผลเงิน 60,000.00 60,000.00

6. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 17,000 17,000

ผลเงิน 17,000.00 17,000.00

7. แผนงำน 2 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 2 เคร่ือง

แผนเงิน 17,800 17,800

ผลเงิน 17,800.00 17,800.00

8. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 22,000 22,000

ผลเงิน 22,000.00 22,000.00

9. แผนงำน 2 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 2 เคร่ือง

แผนเงิน 260,000 260,000

ผลเงิน 260,000.00 260,000.00

10. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 130,000 130,000

ผลเงิน 123,050.00 123,050.00

11. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 2,500 2,500

ผลเงิน 2,461.00 2,461.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ
งำนประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที)

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ส้ัน

เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

เคร่ืองเย็บกระดำษ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

12. แผนงำน 6 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 6 เคร่ือง

แผนเงิน 294,000 294,000

ผลเงิน 282,000.00 282,000.00

13. แผนงำน 1 ตัว บธ.

ผลงำน 1 ตัว

แผนเงิน 13,500 13,500

ผลเงิน 13,500.00 13,500.00

14. แผนงำน 1 ตัว บธ.

ผลงำน 1 ตัว

แผนเงิน 15,000 15,000

ผลเงิน 15,000.00 15,000.00

15. แผนงำน 1 ชุด บธ.

ผลงำน 1 ชุด

แผนเงิน 28,000 28,000

ผลเงิน 27,285.00 27,285.00

16. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 20,000 20,000

ผลเงิน 20,000.00 20,000.00

17. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 40,000 40,000

ผลเงิน 39,900.00 39,900.00

18. แผนงำน 1 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 1 เคร่ือง

แผนเงิน 20,000 20,000

ผลเงิน 15,943.00 15,943.00

19. แผนงำน 6 ตัว บธ.

ผลงำน 6 ตัว

แผนเงิน 120,000 120,000

ผลเงิน 120,000.00 120,000.00

20. แผนงำน 24 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 24 เคร่ือง

แผนเงิน 24,000 24,000

ผลเงิน 23,985.12 23,985.12

เคร่ืองซักผ้ำ 

หม้อต้มเคร่ืองมือแพทย์

พัดลมไอน้ ำ

โทรศัพท์ส ำนักงำน

เคร่ืองฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน

กริป ส ำหรับกล้อง Nikon D750

กิมบอล ส ำหรับกล้อง DSLR

Backdrop

เคร่ืองท ำลำยเอกสำร
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

21. แผนงำน 1 ระบบ บธ.

ผลงำน 1 ระบบ

แผนเงิน 500,000 500,000

ผลเงิน 484,068.00 484,068.00

22. แผนงำน 120 ตัว บธ.

ผลงำน 120 ตัว

แผนเงิน 288,000 288,000

ผลเงิน 270,000.00 270,000.00

23. แผนงำน 100 ตัว บธ.

ผลงำน 100 ตัว

แผนเงิน 110,000 110,000

ผลเงิน 102,000.00 102,000.00

24. แผนงำน 6 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 6 เคร่ือง

แผนเงิน 120,000 120,000

ผลเงิน 120,000.00 120,000.00

25. แผนงำน 6 เคร่ือง บธ.

ผลงำน 6 เคร่ือง

แผนเงิน 181,800 181,800

ผลเงิน 181,800.00 181,800.00

แผนเงิน 0 0
ผลเงิน 0 0.00

แผนเงิน 3,000,000

ผลเงิน 2,848,439.48

แผนเงิน 6,738,080

ผลเงิน 2,342,673.00

1. แผนงำน 822 คน บธ.

ผลงำน 813 คน

แผนเงิน 100,000 58,550 20,000 21,450 

ผลเงิน 56,920.00 40,945.00 15,975.00

2. แผนงำน 707 คน บธ.

ผลงำน 707 คน

แผนเงิน 52,000.00 52,000 

ผลเงิน 35,098.00 29,498.00 5,600.00

3. แผนงำน 85 คน บธ.

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงกำรปฐมนิเทศสหกิจศึกษำและ
ฝึกงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 คณะ
บริหำรธุรกิจ (ปรับลดงบ -แผนเบิก เม.ย.
64 จำก 20,000 บำท เหลือ 10,050 
บำท)

โครงกำรสัมมนำและกำรน ำเสนอ
ผลงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 คณะบริหำรธุรกิจ (ปรับแผน-ลด
งบเป็น 35,200 บำทจำก 52,000 บำท)

โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรด้ำนบริหำรธุรกิจ 9 มทร.
(ยกเลิกโครงกำร)

ระบบกล้องวงจรปิด

เก้ำอ้ีพนักพิง มีล้อ ส ำหรับห้องเรียน

เก้ำอ้ีนักเรียน ส ำหรับห้องเรียน 

 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน 33 โครงกำร)

งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

ผลงำน

แผนเงิน 190,000.00 190,000

ผลเงิน 0.00

4. แผนงำน 300 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 220,000.00 220,000

ผลเงิน 0.00

5. แผนงำน 100 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 80,000 80,000 

ผลเงิน 0.00

6. แผนงำน 15 แห่ง บธ.

ผลงำน 500 คน จำก 15 แห่ง

แผนเงิน 170,000 170,000

ผลเงิน 12,840.00 6,200.00 6,640.00

7. แผนงำน 347 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 250,000 250,000 

ผลเงิน 0.00

8. แผนงำน 560 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 110,000 110,000

ผลเงิน 0.00

9. แผนงำน 350 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 106,000 106,000 

ผลเงิน 0.00

10. แผนงำน 150 คน บธ.

ผลงำน 252 คน

แผนเงิน 128,600 128,600 

ผลเงิน 82,030.00 82,030.00

11. แผนงำน 70 คน บธ.

ผลงำน 70 คน

แผนเงิน 58,600 58,600 

ผลเงิน 28,260.00 28,260.00

12. แผนงำน 30 คน บธ.

โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร  (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะ
วิชำชีพบัญชี สู่ควำมเป็นเลิศ คร้ังท่ี 7 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 
6 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลระบบบริหำรจัดกำรองค์กร (ขอ
ปรับลดงปม. จำก128,600 เป็น 85,200
 บำท)

โครงกำรสร้ำงท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและ
กำรลงทุน (ปรับแผน- เล่ือนแผนท ำเป็น
ก.ค.64 แผนเงินเป็น ส.ค.64)

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพทำงกำรเงิน
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรด้ำนบริหำรธุรกิจ 9 มทร.
 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรสัปดำห์วิชำกำรและงำนวิจัย 
คณะบริหำรธุรกิจ (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุค 
4.0 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำเชิงรุก
(ปรับแผน)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

ผลงำน

แผนเงิน 28,300 28,300

ผลเงิน 0.00

13. แผนงำน 150 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 41,400 41,400

ผลเงิน 7,200.00 7,200.00

14. แผนงำน 200 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 105,000.00 105,000

ผลเงิน 0.00

15. แผนงำน 300 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 213,600 113,900 99,700

ผลเงิน 0.00

16. แผนงำน 220 คน บธ.

ผลงำน 220 คน

แผนเงิน 199,000 127,300 71,700

ผลเงิน 199,000.00 127,300.00 71,700.00

17. แผนงำน 1400 คน บธ.

ผลงำน 1400 คน

แผนเงิน 240,000 240,000 

ผลเงิน 30,000.00 30,000.00

18. แผนงำน 1400 คน บธ.

ผลงำน 1400 คน

แผนเงิน 240,000 240,000 

ผลเงิน 19,125.00 19,125.00

19. แผนงำน 4000 คน บธ.

ผลงำน 4000 คน

แผนเงิน 1,797,980 922,280 875,700

ผลเงิน 1,797,980.00 911,250.00 886,730.00

20. แผนงำน 30 คน บธ.

ผลงำน 30 คน

แผนเงิน 65,900.00 15,900 50,000

ผลเงิน 17,600.00 17,600.00

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพทำงกำรเงิน
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรกำรพัฒนำกิจกรรมทำง
กำรตลำดเพ่ือกำรแข่งขันในยุคตลำด
ดิจิทัล 4.0 
(ปรับแผน)

โครงกำรบูรณำกำรเส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ
ด้ำนกำรจัดกำรและโลจิสติกส์แบบมือ
อำชีพ (ยกเลิกโครงกำร)

 โครงกำรธุรกิจเพ่ือสังคม
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล
(ปรับแผน)

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ คณะ
บริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ คณะ
บริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของ
คณะบริหำรธุรกิจ และสโมสรนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนวิจัย
เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนบริหำรธุรกิจก้ำวสู่
มำตรฐำนสำกล (ปรับแผน - แผนท ำเป็น
 ส.ค. 64 แผนเบิกเป็น ส.ค.64)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

21. แผนงำน 170 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 1,260,000 650,000 610,000 

ผลเงิน 0.00

22. แผนงำน 120 คน บธ.

ผลงำน 120 คน

แผนเงิน 47,000.00 24,600 22,400

ผลเงิน 40,800.00 40,800.00

23. แผนงำน 100 คน บธ.

ผลงำน 100 คน

แผนเงิน 222,600             222,600

ผลเงิน 0.00

24. แผนงำน 35 คน บธ.

ผลงำน 41 คน

แผนเงิน 15,000.00 15,000

ผลเงิน 0.00

25. แผนงำน 32 คน บธ.

ผลงำน 32 คน

แผนเงิน 46,500.00 46,500

ผลเงิน 5,400.00 5,400.00

26. แผนงำน 35 คน บธ.

ผลงำน 35 คน

แผนเงิน 17,100              17,100 

ผลเงิน 3,170.00 3,170.00

27. แผนงำน 35 คน บธ.

ผลงำน 35 คน

แผนเงิน 15,000              15,000 

ผลเงิน 6,050.00 6,050.00

28. แผนงำน 2 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 258,000.00 78,000 180,000

ผลเงิน 0.00

โครงกำรกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงกำรปฐมนิเทศกำรฝึกงำน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 คณะบริหำรธุรกิจ
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

ภาคสมทบ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือสอบวัด
มำตรฐำนวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปรับแผน - ปรับงปม.จำก
46,500 เป็น 5,400 บำท จัดรูปแบบ
ออนไลน์)

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ คณะ
บริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสมรรถนะ
บุคลำกรคณะบริหำรธุรกิจ
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรแลกเปล่ียนอำจำรย์ และ
นักศึกษำ กับมหำวิทยำลัยในคู่สัญญำ 
(ยกเลิกโครงกำร)

ภาคสมทบปริญญาตรี

โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ คณะ
บริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้และประกันคุณภำพ  
(ปรับแผน - แผนท ำเป็น ก.ค.64 แผนเบิก
เป็น ก.ค.64)

ด ำเนิน
กำรแล้ว

ด ำเนิน
กำรแล้ว
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

29. แผนงำน 4 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 292,000             146,000 146,000

ผลเงิน 0.00

30. แผนงำน 40 คน บธ.

ผลงำน 15 คน

แผนเงิน 48,600              48,600 

ผลเงิน 1,200.00 1,200.00

31. แผนงำน 50 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 70,000.00 35,000 35,000

ผลเงิน 0.00

32. แผนงำน 8 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 8,900 8,900 

ผลเงิน 0.00

33. แผนงำน 30 คน บธ.

ผลงำน

แผนเงิน 41,000.00 41,000

ผลเงิน 0.00

DP 1,907,850 บธ.

A 670,200.00

แผนเงิน 604,800 13,008,950 1,920,000

ผลเงิน 545,050.03 10,823,099.89 1,536,000.00

ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ

P 232 คน

A 281 คน

P 262 คน

A 250 คน

P 940 คน

A 860 คน

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (คน)

โครงกำรกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎี
บัณฑิตสู่นำนำชำติ 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับ
ปริญญำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนอำจำรย์
อำคันตุกะ (Visiting Professor)  
(ยกเลิกโครงกำร)

ภาคสมทบปริญญาโท

ภาคสมทบปริญญาเอก

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ (คน)

งบกลางคณะ

โครงกำรเสวนำวิชำกำร เร่ือง นวัตกรรม
แห่งกำรเรียนรู้ในยุคดิจิตอล และศึกษำดู
งำน 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับ
ปริญญำโท ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ปรับแผน- ด ำเนินกำรรูปแบบออนไลน์ 
ขอปรับลดงปม.เป็น1,200 บำทและคืน
วงเงิน ป.โท ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย)

 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน)

2. คณะศิลปศาสตร์
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

แผนเงิน 9,516,100 1,920,000

ผลเงิน 9,122,361.06 1,536,000

แผนเงิน 4,386,750

ผลเงิน 9,122,361.06 1,536,000

แผนเงิน 5,129,350

ผลเงิน

แผนเงิน 604,800

ผลเงิน 545,050

แผนเงิน 2,452,000

ผลเงิน 738,327.75

1. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน 40 คน

แผนเงิน 100,000.00 50,000 50,000

ผลเงิน 7,200.00 7,200.00

2. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 60,000.00 60,000

ผลเงิน 0.00

3. แผนงำน 200 คน ศศ.

ผลงำน 140 คน

แผนเงิน 40,000.00 40,000

ผลเงิน 16,200.00 16,200.00

4. แผนงำน  173 คน ศศ.

ผลงำน 173 คน

แผนเงิน 37,500 37,500

ผลเงิน 37,150.00 37,150.00

5. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 250,000 250,000

ผลเงิน 94,355.00 23,875.00 70,480.00

6. แผนงำน 200 คน ศศ.

ผลงำน 200 คน

แผนเงิน 77,500 77,500

ผลเงิน 69,652.75 5,000.00 64,652.75

 - รำยรับจำกวิชำศึกษำท่ัวไป

งบด าเนินงาน

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน 20 โครงกำร)

โครงกำรสุดยอดนักบริกำรด้ำนงำน
โรงแรม (ปรับแผน - จัดกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์)

 - ส่วนของคณะ

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน)

โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร คณะ
ศิลปศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 6 (ยกเลิก
โครงกำรน้ี - น ำงบไปจัดเป็น 3 โครงกำร
รวมผลกำรเบิกจ่ำย 94,355.00 บำท)

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
“พัฒนำประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ”
(ปรับแผน - จัดในรูปแบบออนไลน์ ปรับ
กำรด ำเนินงำนเหลือ 1 ระยะ)

โครงกำรนวัตกรรมกำรเรียนรู้สู่กำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรนิทรรศกำรและสัมมนำทำง
วิชำกำรเปิดโลกท่องเท่ียว (ปรับแผน - 
ลดงปม.จำก 40,000 บำทเป็น 16,200 
บำท แผนท ำจำก ก.พ. 64 เป็น มี.ค.64 
รูปแบบออนไลน์และแผนเบิกเป็นเม.ย.64)

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกิจศึกษำ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

7. แผนงำน 120 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 100,000 100,000

ผลเงิน 0.00

8. แผนงำน 55 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 239,600 239,600

ผลเงิน 0.00

9. แผนงำน 250 คน ศศ.

ผลงำน 210 คน

แผนเงิน 280,000 102,000 65,000 48,000 65,000

ผลเงิน 32,460.00 31,740.00 720.00

10. แผนงำน 120 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 120,000 50,000 70,000

ผลเงิน 0.00

11. แผนงำน 200 คน ศศ.

ผลงำน 200 คน

แผนเงิน 196,000 196,000

ผลเงิน 0.00

12. แผนงำน 207 คน ศศ.

ผลงำน 207 คน

แผนเงิน 84,000 84,000

ผลเงิน 83,760.00 83,760.00

13. แผนงำน 800 คน ศศ.

ผลงำน 900 คน

แผนเงิน 250,000 20,000 20,000 20,000 2,000 30,000 30,000 43,000 50,000 35,000

ผลเงิน 395,550.00 201,600.00 193,950.00

14. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 60,000 60,000

ผลเงิน 0.00

15. แผนงำน 15 ผลงำน ศศ

ผลงำน 20 ผลงำน

แผนเงิน 80,000 40,000 40,000

ผลเงิน 2,000.00 2,000.00

โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำร กำรเขียน
บทควำมวิชำกำรและวิจัยส ำหรับอำจำรย์
เพ่ือเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ในประเทศ-ต่ำงประเทศ

โครงกำรพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงด้ำน
กำรสอนและกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร
ของหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ยกเลิก
โครงกำร)

โครงกำรส่งเสริมและปฏิบัติกำรน ำเท่ียว
ตำมข้อก ำหนดกรมกำรท่องเท่ียว

โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำนงำน
โรงแรม  (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 
New Trends in English for 
International communication 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
(ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมำณ)

โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ

โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำ คณะ
ศิลปศำสตร์
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

งบประมาณ

16. แผนงำน 50 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 60,000 60,000

ผลเงิน 0.00

17. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 50,000 50,000

ผลเงิน 0.00

18. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 60,000 60,000

ผลเงิน 0.00

19. แผนงำน 40 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 250,000 250,000

ผลเงิน 0.00

20. แผนงำน 16 คน ศศ.

ผลงำน

แผนเงิน 57,400 57,400

ผลเงิน 0.00

แผนเงิน 1,040,850 ศศ.

ผลเงิน 962,411.08

      P = แผนปฏิบัติงำน  DP = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ    A = ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำย
วิชำกำร (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรศึกษำภำษำถ่ิน และ
แลกเปล่ียนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
ของนักศึกษำต่ำงชำติ (ยกเลิกโครงกำร)

ภาคสมทบปริญญาตรี

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำคณะศิลปศำสตร์ 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับบุคลำกร
คณะศิลปศำสตร์ (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำย
สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
องค์กร 4.0 (ยกเลิกโครงกำร)

หมายเหตุ:

งบกลางคณะ
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เชิงปริมาณ  :  

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 2,605 คน

เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ 2,190 คน

ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ 8,505 คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 85  - ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 85

 - ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน)   บำท

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เชิงต้นทุน :

เชิงปริมาณ :

45,523,000

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม  :  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ  :  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

หมายเหตุ *ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี DP 161,886,500 213,408,580 42,960,770

A 90,350,419.06 138,954,147.46 37,509,338.80

งบด ำเนินงำน DP 112,157,240 37,438,770

A 79,369,312.32 36,229,882.20

งบลงทุน DP 116,363,500 2,117,620 3,062,300

A 46,542,335.00 2,046,178.96 46,250.00

งบเงินอุดหนุน DP 45,523,000 33,372,150 150,000

A 43,808,084.06 33,227,150.00 3,500.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน DP 22,017,130 2,309,700

A 12,395,838.10 1,229,706.60

งบกลำงคณะ DP 17,082,710

A 2,210,517.09

งบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยฯ DP 26,661,730

A 9,705,150.99

 - งบกลางมหาวิทยาลัยฯ DP 10,000,000

A 8,252,657.36

 - ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ DP 16,661,730

A 1,452,493.63
DP 8,370,000 10,210,720 2,016,900

A 8,671,601 5,933,928 1,216,898

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 338  คน

A 162 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 430  คน

A 328 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 844  คน

A 737 คน

เงินรายได้
สะสม

1. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบด ำเนินงำน DP 7,326,680 2,016,900

A 5,442,461.38 1,216,898.16

งบลงทุน DP 6,620,000

A 6,576,118.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน  4  รำยกำร) DP 6,620,000

A 6,576,118.00

1. p 1 ห้อง คอ.

A
DP 600,000 600,000

A 588,000.00 588,000.00

2. p 1 ชุด คอ.

A
DP 930,000 930,000

A 928,118.00 928,118.00

3. p 1 ชุด คอ.

A
DP 1,490,000 1,490,000

A 1,475,000.00 1,475,000.00

4. p 1 ชุด คอ.

A
DP 3,600,000 3,600,000

A 3,585,000.00 3,585,000.00

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 1,750,000

A 2,095,483.02

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้  2  รำยกำร) DP 137,000

A 30,000.00

1. p 1 กิจกรรม คอ.

A
DP 12,000 12,000          

A 0.00

2. p 1 กิจกรรม คอ.

A
DP 125,000 125,000    

A 0.00

ค่าบ ารุงสภาคณบดี

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน แขวงวชิรพ
ยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชุดพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้วยเทคโนโลยีการสอนแบบ 
 Active Learning  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

ชุดปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชุดปฏิบัติการความถ่ีสูงส าหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ในอุตสาหกรรม 4.0  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

เงินสนับสนุนโครงการ Teaching Academy

58



ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   12  โครงกำร) DP 893,390

A 461,466.45

1. p 136 คน คอ.

A
DP 46,560 46,560     

A 0.00

2. p 170 คน คอ.

A
DP 50,900.00 50,900       

A 2,400.00 2,400.00

3. p 663 คน คอ.

A
DP 116,030 116,030          

A 116,025.00 57,750.00 58,275.00

4. p 30 คน คอ.

A
DP 50,000 50,000          

A 0.00

ภำคสมทบปริญญำตรี DP 207,000

A 39,013.45

5. p 152 คน คอ.

A
DP 26,600 26,600

A 21,700.00 11,550.00 10,150.00

6. p 25 คน คอ.

A
DP 25,000.00 25,000      

A 7,313.45 7,313.45

7. p 60 คน คอ.

A
DP 59,400 59,400      

A 0.00

8. p 30 คน คอ.

A
DP 60,000 60,000       

A 0.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ปรับแผน - แผนท ำจำก ธ.ค. 63 -ม.ค.64 เป็น ก.พ.64 
แผนเบิกจำกก.พ.64 เป็น มี.ค.64 ออนไลน์)

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา
(ภาคปกติ)ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ยกเลิกโครงกำร)

ด ำเนินกำร
แล้ว

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา 
(ภาคสมทบ) ประจ าปีการศึกษา 2564

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้าน
ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา
(ยกเลิกโครงกำร) มีกำรใช้จ่ำยแล้ว 7,313.45 บำท

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู teaching Aeademy
(ยกเลิกโครงกำร)

59



ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

9. p 2 คน คอ.

A
DP 36,000 18,000       18,000     

A 10,000.00 8,000.00 2,000.00

ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู (ป.บัณฑิต) DP 422,900

A 304,028.00

10. p 179 คน คอ.

A
DP 47,900 47,900

A 3,600.00 3,600.00

11. p 180 คน คอ.

A 174 คน
DP 75,000 75,000        

A 74,558.00 8,453.00 66,105.00

12. p 50 คน คอ.

A 46 คน
DP 300,000 300,000      

A 225,870.00 18,000.00 207,870.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 1,853,650 คอ.

A 0.00

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ DP 8,056,700 15,245,260 5,032,610 ทคศ.

A 10,225,723.86 12,576,613.34 5,032,609.44

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 480 คน

A 431 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 433 คน

A 468 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 1,535 คน

A 1,524 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมยุค New Normal (ปรับแผน - จำกแผน
ท ำเดิม พ.ย.63 เป็นธ.ค. 63)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต เพ่ือ
ส่งเสริมจรรยาบรรณครูและบุคลิกภาพความเป็นครูมือ
อาชีพ  (ปรับแผน- ปรับรูปแบบออนไลน์ ปรับลด
งบประมำณเป็น 7,200 บำท โอนเงิน 40,700 บำท 
เป็นงบด ำเนินงำน ป.บัณฑิตสมทบ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบด ำเนินงำน DP 10,801,000 5,032,610

A 9,843,270.22 5,032,609.44

งบลงทุน DP 2,856,700 419,000

A 2,510,900.00 411,201.00
DP 2,856,700 419,000

A 2,510,900.00 411,201.00

1. p 1 ชุด ทคศ.

A 1 ชุด
DP 691,800 691,800

A 440,000.00 440,000.00

2. p 1 ชุด ทคศ.

A
DP 465,900 465,900

A 465,900.00 465,900.00

3. p 1 ชุด ทคศ.

A 1 ชุด
DP 1,699,000 1,699,000

A 1,605,000.00 1,605,000.00

4. p 100 ตัว ทคศ.

A 100 ตัว
DP 260,000 260,000

A 256,800.00 256,800

5. p 4 เคร่ือง ทคศ.

A 4 เคร่ือง
DP 121,200 121,200

A 120,696.00 120,696.00

6. p 14 ตัว ทคศ.

A
DP 37,800 37,800

A 33,705.00 33,705

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 5,200,000

A 7,714,823.86

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 
ANSI Lumens

ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ครุภัณฑ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร แขวงวชิรพยา
บาลเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คุรภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 3 โครงกำร, งบรำยได้
 จ ำนวน  3 รำยกำร)

เก้าอ้ีเลคเชอร์

โต๊ะพับอเนกประสงค์
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   9  โครงกำร) DP 2,367,000

A 1,444,111.90

1. p 80 คน ทคศ.

A 80 คน
DP 240,000 240,000

A 236,940.00 11,450.00 96,750.00 56,100.00 72,640.00

2. p 16 เร่ือง ทคศ.

A 43 คน
DP 250,000 250,000

A 250,000.00 42,000.00 208,000.00

3. p 75 คน ทคศ.

A
DP 150,000 150,000

A 0.00

4. p 455 คน ทคศ.

A
DP 350,000 250,000 100,000

A 200,000.00 200,000

5. p 1,460 คน ทคศ.

A 1,760 คน

DP 657,000 657,000

A 647,325.00 321,975.00 325,350.00

6. p 455 คน ทคศ.

A
DP 110,000 110,000

A 0.00

7. p 418 คน ทคศ.

A 433 คน
DP 110,000 110,000

A 109,846.90 39,771.90 70,075.00

8. p 11 คน ทคศ.

A
DP 100,000 100,000

A 0.00

โครงการจัดท าวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - 
ต่างประเทศ  (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ 
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการปลูกจิตส านึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (ยกเลิกโครงกำร - ระยะท่ี 2)

โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่าง ๆ 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมำณ)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563

ด ำเนินกำร
แล้ว

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

9. p 80 คน ทคศ.

A
DP 400,000 400,000

A 0.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 1,658,260 ทคศ.

A 878,030.22

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน DP 6,444,900 10,572,410 943,620 ทส.

A 2,129,396.58 4,244,903.35 864,985.00

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 210 คน

A 228 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 280 คน

A 380 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 944 คน

A 1,153 คน

งบด ำเนินงำน DP 6,694,000 943,620

A 3,292,602.53 864,985.00

งบลงทุน DP 3,044,900

A 0.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน  1 รำยกำร) DP 1,539,900

A 0.00

1. p 1 ชุด ทส.

A
DP 1,539,900 1,539,900        

A 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน  1  รำยกำร) 1,505,000

1. p 1 รำยกำร ทส.

A
DP 1,505,000 677,250      827,750        

A 0.00

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร) DP 3,400,000

A 2,129,396.58

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  8  โครงกำร) DP 1,253,060.00

A 952,300.82

1. p 2 ฉบับ ทส.

A
DP 162,000 86,500          75,500           

A 143,540.82 990.82 21,780.00 9,720.00 40,125.00 12,300.00 40,125.00 18,500.00

โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านคหกรรมศาสตร์
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการพัฒนาวารสารคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ครุภัณฑ์ห้องพากย์เสียงโทรทัศน์  แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  (ขอกันเงินไปใช้ปีงปม.2565)

ปรับปรุงห้องพากย์เสียงโทรทัศน์ และห้องถ่ายภาพ
เสมือนจริง แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร   (ขอกันเงินไปใช้ปีงปม. 2565)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

2. p 506 คน ทส.

A
DP 91,710.00 44,005.00 47,705.00

A 3,600.00 3,600.00

3. p 210 คน ทส.

A 233 คน
DP 81,000 81,000          

A 74,400.00 67,200.00 7,200.00

4. p 1,000 คน ทส.

A 1000 คน
DP 30,000 30,000          

A 8,025.00 8,025.00
5. p 1,412 คน ทส.

A
DP 503,550 238,950    264,600      

A 488,025.00 229,050.00 258,975.00

6. p 280 คน ทส.

A
DP 150,000 150,000   

A 0.00

7. p 238 คน ทส.

A 238 คน
DP 68,800 68,800          

A 68,800.00 68,800.00

8. p 35 คน ทส.

A 42 คน
DP 166,000 166,000      

A 165,910.00 15,240.00 18,000.00 132,670.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 2,625,350 ทส.

A

โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ประจ าปีงบประมาณ 
2564

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ส่ือด้าน
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งปม.)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ในยุคดิจิทัล
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี DP 19,767,900 4,555,060 295,200 วท.

A 19,722,407.02 3,989,115.43 295,200.00

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 98 คน

A 100 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 133 คน

A 146 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 480 คน

A 490 คน

งบด ำเนินงำน DP 2,595,190 295,200

A 2,561,198.06 295,200.00

 - ส่วนของคณะ DP 1,464,440

A 2,561,198.06

 - รายรับจากวิชาศึกษาท่ัวไป DP 1,130,750

A

งบลงทุน DP 18,117,900 35,000

A 18,073,200.00 33,812.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 4 โครงกำร, งบรำยได้ จ ำนวน  1  รำยกำร) DP 18,117,900 35,000

A 18,073,200.00 33,812.00

1. p 1 ชุด วท.

A 1 ชุด
DP 6,867,900 6,867,900        

A 6,840,000.00 6,840,000.00

2. p 1 ชุด วท.

A 1 ชุด
DP 1,350,000 1,350,000        

A 1,348,200.00 1,348,200.00

3. p 1 ชุด วท.

A 1 ชุด
DP 4,500,000 4,500,000        

A 4,495,000.00 4,495,000.00

4. p 1 ชุด วท.

A 1 ชุด
DP 5,400,000 5,400,000        

A 5,390,000.00 5,390,000.00

5. p 1 เคร่ือง วท.

A 1 เคร่ือง
DP 35,000 35,000        

A 33,812.00 33,812

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับปัญญา 
ประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงแขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการวิจัยและบริการ
วิชาการตามแนวการพัฒนาอุตสาหกรรมแขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซ่ือ กรุงเทพฯ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

เคร่ืองอ่านภาพแบบดิจิตอล
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 1,650,000
A 1,649,207.02

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้   1 รำยกำร) DP 144,000

A 0.00

1. p 2 คน วท.

A
DP 144,000 144,000

A 0.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   10  โครงกำร) DP 479,570

A 337,673.50

1. โครงกำรพัฒนำนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

p 89 คน วท.

A
DP 35,000 35,000

A 1,800.00 1,800.00

p 10 โรงเรียน วท.

A
DP 20,000 20,000        

A 0.00

p 30 คน วท.

A 30 คน
DP 35,000 35,000        

A 23,470.60 5,470.60 18,000.00

2. p 200 คน วท.

A 200 คน
DP 97,370 97,370        

A 97,347.50 51,552       45,796.00

3. p 180 คน วท.

A 180 คน
DP 34,200 34,200          

A 16,050.00 16,050.00

4. p 100 คน วท.

A 98 คน
DP 19,000.00 19,000.00

A 3,280.00 3,280.00

โครงการ "จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" 
(ปรับแผน - แผนท ำจำกเดิมก.พ.64 เป็นมี.ค.64 แผน
เบิกจำก ก.พ.64 เป็น มี.ค.64)

    กิจกรรมท่ี 2 แนะแนวกำรศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

    กิจกรรมท่ี 3 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักศึกษำเพ่ือกำรท ำงำนและฝึกงำนต่ำงประเทศ

โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 (ปรับแผน)

    กิจกรรมท่ี 1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนหลังออกปฏิบัติกำรงำนสหกิจศึกษำ (ปรับแผน)

ด ำเนินกำร
แล้ว

นักศึกษาแลกเปล่ียน IAESTE
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

5. p 70 คน วท.

A 100 คน
DP 75,000 75,000        

A 65,270.00 65,270.00

6. p 70 คน วท.

A 70 คน
DP 50,000 50,000        

A 47,129.15 8,929.15 38,200.00

7. p 30 คน วท.

A 30 คน
DP 10,000 10,000        

A 9,475.00 785.00 8,690.00

8. p 40 คน วท.

A 50 คน
DP 30,000 30,000        

A 29,158.00 13,000.00 16,158.00

9. p 40 คน วท.

A 50 คน
DP 24,000 24,000        

A 15,900.00 15,900       

10. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรทบทวนยุทธศำสตร์คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

p 78 คน วท.

A 80 คน
DP 40,000 40,000        

A 22,293.25 18,693.25 3,600           

p 78 คน วท.

A 78 คน
DP 10,000.00 10,000.00

A 6,500.00 6,500.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 1,301,300

A 1,056,431.87

    กิจกรรมท่ี 2 กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์คณะ
วิทยำศำสตร์ 
(ปรับแผน - ระยะท่ี 2 จำกแผนท ำธ.ค.63 เป็นมี.ค.64 
แผนเบิกเป็น มี.ค.64)

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม (ปรับ
แผน)

โครงการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิทัล)

โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

โครงการ Green Faculty

    กิจกรรมท่ี 1 กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนเพ่ือ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

5. คณะวิศวกรรมศำสตร์ DP 11,250,000 39,045,650 9,979,900 วศ.

A 13,590,998.88 21,314,289.73 8,737,348.60

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 722 คน

A 632 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 559 คน

A 730 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 1,972 คน

A 2,019 คน

งบด ำเนินงำน DP 28,220,190 7,457,900

A 20,409,066.93 7,457,892.00

งบลงทุน DP 3,750,000 62,300

A 3,745,000 46,250

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร, งบรำยได้ จ ำนวน  3  รำยกำร) DP 3,750,000 62,300

A 3,745,000 46,250

1. p 1 ชุด วศ.

A 1 ชุด
DP 3,750,000 3,750,000        

A 3,745,000.00 3,745,000.00

2. p 10 ตัว วศ.

A 10 ตัว
DP 50,000 50,000          

A 34,450.00 34,450.00

3. p 1 เคร่ือง วศ.

A 1 เคร่ือง
DP 8,000 8,000           

A 7,500.00 7,500.00

4. p 1 เคร่ือง วศ.

A 1 เคร่ือง
DP 4,300 4,300           

A 4,300.00 4,300.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน....รำยกำร, งบรำยได้ จ ำนวน....รำยกำร)

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 7,500,000

A 9,845,998.88

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้สะสม 1 รำยกำร) DP 150,000

A 3,500.00

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพื(InK 
Tank Printer)

เก้าอ้ีท างาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง
 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

1. p 1 คน วศ.

A
DP 150,000 150,000

A 0.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   16  โครงกำร, เงินรำยได้
สะสม จ ำนวน  7 โครงกำร )

DP 3,004,710 2,309,700

A 680,167.80 1,229,706.60

ภำคสมทบ (ประกำศนียบัตรวิชำชีพ)

1. p 30 คน วศ.

A
DP 60,000 60,000     

A 0.00

2. p 200 คน วศ.

A 179 คน
DP 87,200 87,200          

A 0.00

3. p 300 คน วศ.

A 267 คน
DP 166,100 166,100      

A 0.00

4. p 550 คน วศ.

A
DP 184,100 184,100        

A 0.00

5. p 189 คน วศ.

A 164 คน
DP 10,310 10,310          

A 0.00

6. p 189 คน วศ.

A 170 คน
DP 10,310 10,310          

A 4,230.00 4,230.00

7. p 700 คน วศ.

A 557 คน
DP 315,000 315,000          

A 279,450.00 132,075.00 147,375.00

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)- รูปแบบออนไลน์

ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอ
ใช้งบประมำณ)

โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ไมตรี ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเลิกโครงการ)

โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ) -จัดรูปแบบออนไลน์

 โครงการ ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงการกิจกรรมนักศึกษาระดับ ปวช. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ค.วิศวะ)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

8. p 240 คน วศ.

A
DP 390,550 390,550        

A 0.00

ภำคสมทบระดับปริญญำตรี

9. p 100 คน วศ.

A 60 คน
DP 800,000 800,000   

A 14,400.00 14,400.00

10. p 70 คน วศ.

A
DP 207,000 207,000   

A 0.00

11. p 1,086 คน วศ.

A 1,000 คน

DP 340,000 120,000      120,000          100,000      

A 160,967.80 15,274.25 98,100.00 47,593.55

ภำคสมทบระดับปริญญำโท

12. p 25 คน วศ.

A
DP 80,000 80,000        

A 0.00

13. p 20 คน วศ.

A 27 คน
DP 68,480 68,480     

A 64,800.00 64,800.00

14. p 31 คน วศ.

A 48 คน
DP 94,810 94,810          

A 91,520.00 91,520.00

15. p 25 คน วศ.

A 27 คน
DP 70,850 70,850     

A 64,800.00 64,800.00

โครงการเทคนิคและกระบวนการท าวิศวกรรมย้อนรอย
เชิงปฏิบัติการ (ป.โท)

โครงการสัมมนางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล
เพ่ืองานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกัน
คุณภาพการศึกษา (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ปรับแผน - ระยะท่ี 2 จำกแผนท ำ เม.ย.64 เป็น มี.ค.64
 แผนเบิกจำก พ.ค. 64 เป็น เม.ย.64 และระยะท่ี 3 
ปรับลดงปม.จำก 100,000 เป็น 28,000 บำท)

โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกโครงกำร)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ภำคสมทบ ระดับปริญญำเอก

16. p 20 คน วศ.

A
DP 120,000 120,000    

A 0.00

17. p 2,200 คน วศ.

A 410 คน
DP 990,000.00 990,000          

A 839,925.00 393,750.00 446,175.00

18. p 400 คน วศ.

A 392 คน
DP 159,200 159,200        

A 0.00

19. p 570 คน วศ.

A 611 คน
DP 260,500 260,500      

A 0.00

20. p 50 คน วศ.

A 50 คน
DP 100,000 100,000        

A 100,000.00 100,000.00

21. p 120 คน วศ.

A 40 คน
DP 200,000 200,000        

A 54,170.00 50,000.00 4,170.00

22. p 8 คน วศ.

A 22 คน
DP 300,000.00 300,000          

A 235,611.60 18,000.00 33,557.00 18,436.00 2,500.00 21,000.00 75,000.00 53,960.00 3,500.00 9,658.60

23. p 50 คน วศ.

A
DP 300,000 300,000      

A 0.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 7,820,750 วศ.

A 225,055.00

โครงการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-
ต่างประเทศ (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)

โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชากร (เงินรายได้
สะสม)  (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เงินรายได้สะสม)

โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 (เงินรายได้
สะสม)
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ) จัดรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2564 (เงิน
รายได้สะสม) (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการจัดท าวิดีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)

โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 6 ( The 6 th RMUTP
 Conference on Engineering and Technology) 
(เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

6. คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน DP 3,500,000 2,753,810 982,800 อสอ.

A 1,904,495 851,673 982,800

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 87 คน

A 87 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 100 คน

A 44 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 350 คน

A 256 คน

งบด ำเนินงำน DP 1,312,110 982,800

A 622,139.32 982,800.00

งบลงทุน DP 2,350,000 27,500

A 46,117 26,500

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 2 โครงกำร, งบรำยได้ จ ำนวน  1  รำยกำร) DP 50,000 27,500

A 46,117 26,500

1. p 2 ตัว อสอ.

A 2 ตัว
DP 20,000 20,000        

A 18,832.00 18,832.00

2. p 3 ตัว อสอ.

A 3 ตัว
DP 30,000 30,000        

A 27,285.00 27,285.00

3. p 1 ชุด อสอ.

A 1 ชุด
DP 27,500 27,500        

A 26,500.00 26,500.00

งบเงินอุดหนุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 รำยกำร) DP 2,300,000

A 0.00

1. p 1 รำยกำร อสอ.

A
DP 2,300,000 920,000      1,380,000        

A 0.00

เคร่ืองอัดความร้อนไฟฟ้าส าหรับงานตกแต่งเคร่ือง
ประกอบการแต่งกาย

ปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ แขวงสวนจิตรลดา เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร  (มีกำรกันเงินไปใช้ในปีงปม. 
2565)

หุ่นแสดงแบบชาย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

หุ่นแสดงแบบหญิง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 1,150,000

A 1,858,378.41

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  9  โครงกำร) DP 571,000

A 203,033.42

1. p 25 คน อสอ.

A 10 คน
DP 50,000 50,000          

A 10,200.00 10,200.00

2. p 60 คน อสอ.

A
DP 80,000 80,000      

A 0.00

3. p 120 คน อสอ.

A 120 คน
DP 36,000.00 36,000

A 0.00

4. p 100 คน อสอ.

A 80 คน
DP 30,000 30,000

A 0.00

5. p 300 คน อสอ.

A 300 คน
DP 135,000 135,000

A 125,550.00 67,725.00 57,825.00

6. p 46 คน อสอ.

A 55 คน
DP 100,000 100,000

A 38,963.42 9,743.42 29,220.00

7. p 54 คน อสอ.

A
DP 40,000 40,000

A 0.00

8. p 5 คน อสอ.

A 0 คน
DP 50,000 50,000

A 0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)

ด ำเนินกำร
แล้ว

ไม่มีอำจำรย์
ส่งผลงำน

ทำงวิชำกำร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา"   
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-
ต่างประเทศ (ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมำณ)

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมส่ิง
ทอและออกแบบแฟช่ัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน (ปรับแผน)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

9. p 48 คน อสอ.

A
DP 50,000 50,000

A 28,320.00 28,320.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 843,200 อสอ.

A

7. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ DP 80,650,000 3,630,570 3,100,800 สถอ.

A 16,597,029.08 2,026,856.79 100,800.00

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) P 88 คน

A 84 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ (คน) P 175 คน

A 106 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (คน) P 233 คน

A 378 คน

งบด ำเนินงำน DP 1,723,820 100,800

A 1,591,816.79 100,800.00

งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ส่ิงก่อสร้ำง) DP 79,300,000 3,000,000

A 15,270,000.00 0.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 รำยกำร) 15,300,000

15,270,000.00

1. 1 เคร่ือง สถอ.

1 เคร่ือง
DP 15,300,000 15,300,000

A 15,270,000.00 15,270,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน  2  รำยกำร) DP 64,000,000 3,000,000

A 0.00 0.00

1. p 1 รำยกำร สถอ.

A
DP 7,000,000 2,800,000 2,100,000 2,100,000

A 0.00

2. p 1 หลัง สถอ.

A
DP 57,000,000 3,000,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 22,800,000

A 0.00 0.00

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (ยกเลิกโครงกำร) 
มีการเบิกจ่าย 28,320 บาท

เคร่ืองพิมพ์บรรจุภัณฑ์ความละเอียดสูงระบบดิจิตอล 

ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ช้ัน 3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มีกำรกัน
เงินไปใช้ในปีงปม. 2565)

ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มีกำรกันเงินไป
ใช้ปีงปม. 2565)
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รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 1,350,000

A 1,327,029.08

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  8  โครงกำร) DP 926,550

A 384,040

1. p 158 คน สถอ.

A 140 คน
DP 100,000 100,000      

A 0.00

2. p 97 คน สถอ.

A 106 คน
DP 52,500 52,500          

A 52,500.00 11,580.00 40,920.00

3. p 188 คน สถอ.

A 188 คน
DP 70,000.00 70,000          

A 67,000.00 63000 4,000.00

4. p 88 คน สถอ.

A 88 คน
DP 30,000 30,000      

A 30,000.00 30,000.00

5. p 64 คน สถอ.

A 60 คน
DP 70,000 70,000          

A 69,840.00 15,000.00 54,840.00

6. p 120 คน สถอ.

A
DP 60,000 60,000        

A 0.00

7. p 571 คน สถอ.

A 571 คน
DP 200,000 200,000      

A 164,700.00 78,975.00 85,725.00

8. p 35 คน สถอ.

A
DP 344,050 344,050        

A 0.00

งบกลำงคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ) DP 980,200 สถอ.

A 51,000

ด ำเนินกำร
แล้ว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2564
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการปัจฉิมนิเทศ
(ปรับแผน - แผนท ำจำกก.พ.64 เป็น มี.ค.64)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการ"แนะแนวทางสถาปัตย์" ประจ าปี 2564
(ปรับแผน - ปรับลดงปม.จำก70,000 บำท เป็น 67,000
 บำท /ขอยกเลิกโครงกำรระยะท่ี 4-6)

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ
เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

โครงการค่ายผู้น านักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ยกเลิกโครงกำร)

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจ าปี
งบประมาณ 2564
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

8. สถำบันวิจัยและพัฒนำ DP 8,424,300 สวพ.

A 7,146,776.29

งบด ำเนินงำน DP 594,600

A 386,318.29

งบลงทุน DP 85,000

A 84,958.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  2  รำยกำร) DP 85,000

A 84,958.00

1. p 2 ตัว สวพ.

A 2 ตัว
DP 70,000 70,000

A 69,978.00 69,978.00

2. p 1 เคร่ือง สวพ.

A 1 เคร่ือง
DP 15,000 15,000

A 14,980.00 14,980.00

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้  1  รำยกำร) DP 6,664,700

A 6,664,700.00

1. p สวพ.

A
DP 6,664,700 6,664,700

A 0.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   3   โครงกำร) DP 1,080,000

A 10,800.00

1. p 8 ผลงาน สวพ.

A
DP 69,200.00 34,600 34,600

A 0.00

2. p 60 คน สวพ.

A 228 คน
DP 10,800.00 3,600.00 7,200.00

A 10,800.00 10,800.00

3. p 30 ผลงาน สวพ.

A
DP 1,000,000 1,000,000

A 0.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เคร่ืองโทรสาร

กองทุนเพ่ือการวิจัย

โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก  (ขอกันเงินไปใช้ในปีงปม. 65)

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับ
แผน - เป็นระยะเดียวในรูปแบบออนไลน์ แผนท ำเป็น 
เม.ย.64 แผนเบิกเป็น พ.ค.64)

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  คร้ังท่ี 12  (ขอกันเงินไปใช้ปีงปม. 65)
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

9. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ DP 14,384,860 13,699,500 สวส.

A 12,829,918.26 13,369,265.60

งบด ำเนินงำน DP 14,384,860 13,699,500 สวส.

A 12,829,918.26 13,369,265.60

10. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน DP 2,875,320

A 2,098,505.05

งบด ำเนินงำน DP 1,987,920

A 1,589,475.05

งบลงทุน DP 507,400

A 506,215.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  4  รำยกำร) DP 507,400

A 506,215.00

1. p 5 ชุด สวท.

A 5 ชุด
DP 115,000 115,000

A 115,000.00 115,000.00

2. p 1 ชุด สวท.

A 1 ชุด
DP 220,000 220,000

A 218,815.00 218,815.00

3. p 20 ตัว สวท.

A 20 ตัว
DP 70,000 70,000

A 70,000.00 70,000.00

4. p 2 เคร่ือง สวท.

A 2 เคร่ือง
DP 102,400 102,400

A 102,400.00 102,400.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  5  โครงกำร) DP 380,000

A 2,815.00

1. p 1 คร้ัง สวท.

A
DP 26,000 26,000

A 0.00

เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมค่าติดต้ัง

โครงการการวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active 
Learning (ยกเลิกโครงกำร)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล

ชุดเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า และควบคุมการประชุม 
พร้อมไมโครโฟนห้องประชุม

เก้าอ้ีส านักงาน
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

2. p 1 คร้ัง สวท.

A
DP 30,000.00 30,000

A 0.00

3. p 1 คร้ัง สวท.

A
DP 19,000 19,000

A 0.00

4. p 1 คร้ัง สวท.

A 1 คร้ัง
DP 5,000 5,000

A 2,815.00 2,815.00

5. p 2 ระยะ สวท.

A
DP 300,000.00 4,050 295,950

A 0.00

11. สถำบันสหวิทยำกำรดิจิทัลและหุ่นยนต์ DP 260,000 สด.

A 316,951.52

งบด ำเนินงำน DP 260,000 สด.

A 316,951.52

12. สถำบันภำษำ DP 955,200

A 850,964.99

งบด ำเนินงำน DP 793,200

A 700,800.01

งบลงทุน DP 100,000

A 99,869.98

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  3  รำยกำร) DP 100,000

A 99,869.98

1. p 2 เคร่ือง สภ.

A 2 เคร่ือง
DP 46,000 46,000

A 45,999.98 45,999.98

2. p 2 เคร่ือง สภ.

A 2 เคร่ือง
DP 44,000 44,000

A 43,870.00 43,870.00

โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร : การประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาดีเด่น   (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการการใช้ระบบรายงานผลการด าเนินการรายวิชา
แบบออนไลน์ (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนา
เครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน 9 มทร" 
คร้ังท่ี 6  (ขอกันเงินไปใช้ปีงปม.65)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน
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เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

3. p 1 เคร่ือง สภ.

A 1 เคร่ือง
DP 10,000 10,000

A 10,000.00 10,000.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   5  โครงกำร) DP 62,000

A 50,295.00

1. p 40 คน สภ.

A 23 คน
DP 6,880 6,880
A 6,000.00 6,000.00

2. p 20 คน สภ.

A 33 คน
DP 6,980.00 6,980

A 6,980.00 6,980.00

3. p 20 คน สภ.

A 40 คน
DP 6,980.00 6,980.00

A 6,980.00 6,980.00

4. p 30 คน สภ.

A 26 คน
DP 20,580 20,580

A 18,335.00 18,335.00

5. p 30 คน สภ.

A 39 คน
DP 20,580.00 20,580.00

A 12,000.00 12,000.00

13. สถำบันอัญมณี เคร่ืองประดับไทย และกำรออกแบบ DP 819,400 สอญ.

A 521,696.40

งบด ำเนินงำน DP 739,400 สอญ.

A 521,696.40

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  1  โครงกำร) DP 80,000

A 0.00

1. p 1 โครงกำร สอญ.

A
DP 80,000 80,000

A 0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ (ปรับแผน- ขอ
เบิกเงินเพ่ิมจำกเดิม 6,980 บำท เบิกจำกงบกลำง 
3,760 บำท เน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมจำก 20 เป็น 
36 คน)

โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  (ปรับแผน - ขอ
อนุมัติเพ่ิมงบจำก 6,980 บำทเป็น 16,200 บำท) 
เน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมเพ่ิมจำก25 คนเป็น 45 คน 
และเป็นค่ำวิทยำกร

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ
มาตรฐานส าหรับบุคลากรและบุคคลท่ัวไป  (ปรับแผน- 
ขอปรับลดงปม.จำก20,580 บำทเป็น 12,000 บำท)

โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงกำร)

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ
มาตรฐานส าหรับนักศึกษา
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ระยะเวลาด าเนินงาน
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เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

14. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย DP 1,849,200 ส ำนักงำนสภำ.

A 2,184,090.00

งบด ำเนินงำน DP 1,849,200 ส ำนักงำนสภำ.

A 2,184,090.00

15. ส ำนักงำนอธิกำรบดี DP 45,703,820

A 17,528,526

งบด ำเนินงำน (รวมงบด ำเนินของงำนส่วนกลำง) DP 15,673,740 สอ.

A 4,491,024.54

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้  1  รำยกำร) DP 3,332,350 สอ.

A 3,332,350.00

1. p 1 กิจกรรม สอ.

A
DP 3,332,350 3,332,350

A 0.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 36,000

A 0

1. p 1 กิจกรรม สอ.

A
DP 36,000 36,000

A 0.00

งบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยฯ DP 26,661,730

A 9,705,150.99

 - งบกลางมหาวิทยาลัยฯ DP 10,000,000

A 8,252,657.36

 - ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ DP 16,661,730

A 1,452,493.63

16. กองกลำง DP 5,137,630 6,549,440

A 3,089,949.61 6,549,432.00

งบด ำเนินงำน DP 5,057,630 6,549,440

A 3,012,443.06 6,549,432.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 80,000

A 77,506.55

1. p 1 กิจกรรม กก.

A 1 กิจกรรม

DP 80,000 80,000

A 77,506.55 3,027.03 69,479.52 5,000.00

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในส านักงาน
อธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์      (ยกเลิก
โครงกำร)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "แผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย" ประจ าปี 2564
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
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เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

17. กองคลัง DP 23,523,000 4,289,920

A 17,187,767.21 3,477,902.12

งบด ำเนินงำน DP 3,865,200

A 3,071,242.42

งบลงทุน DP 344,720

A 330,508.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  5  รำยกำร) DP 344,720

A 330,508.00

1. p 8 เคร่ือง กค.

A 8 เคร่ือง
DP 256,000 256,000
A 255,944.00 255,944.00

2. p 1 เคร่ือง กค.

A 1 เคร่ือง
DP 23,000 23,000
A 19,260.00 19,260.00

3. p 1 เคร่ือง กค.

A 1 เคร่ือง
DP 2,050 2,050
A 2,050.00 2,050.00

4. p 12 เคร่ือง กค.

A 12 เคร่ือง
DP 30,960 30,960
A 20,544.00 20,544.00

5. p 10 ตัว กค.

A 10 ตัว
DP 32,710 32,710
A 32,710.00 32,710.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน....รำยกำร, งบรำยได้ จ ำนวน....รำยกำร)

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้...........รำยกำร)

งบเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) DP 23,523,000

A 17,187,767

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  1  โครงกำร) DP 80,000

A 76,151.70

เคร่ืองค านวณเลข แบบพิมพ์กระดาษ

เก้าอ้ีส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL in one

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

External Harddisk ความจุ 2 TB
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เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ระยะเวลาด าเนินงาน
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เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

1. p 140 คน กค.

A 130 คน
DP 80,000 80,000
A 76,151.70 2,471.70 73,680.00

18. กองนโยบำยและแผน DP 856,400 กนผ.

A 760,632.10

งบด ำเนินงำน DP 686,400

A 672,232.10

งบลงทุน DP 90,000

A 88,400.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  1  รำยกำร) DP 90,000

A 88,400

1. p 3 ชุด กนผ.

A 2 ชุด
DP 90,000 90,000

A 88,400.00 88,400.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 80,000

A 0.00

1. p 1 โครงกำร กนผ.

A
DP 80,000 80,000

A 0.00

19. กองบริหำรงำนบุคคล DP 22,527,110

A 21,021,053.09

งบด ำเนินงำน DP 5,085,960

A 3,626,906.84

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้   3  รำยกำร) DP 17,361,750

A 17,361,750.00

1. p 1 กิจกรรม กบ.

A
DP 200,000 200,000

A 200,000.00 200,000.00

2. p 1 กิจกรรม กบ.

A
DP 500,000 500,000

A 500,000.00 500,000.00

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (RMUTP Retreat) (ขอกันเงิน
ไปใช้ในปีงปม. 65)

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

3. p 1 กิจกรรม กบ.

A
DP 16,661,750 16,661,750

A 16,661,750.00 16,661,750.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   4   โครงกำร) DP 79,400

A 32,396.25

1. p 180 คน กบ.

A 118 คน
DP 16,000 16,000
A 13,960.75 2,916 11,045.00

2. p 350 คน กบ.

A
DP 23,400 23,400

A 0.00

3. p 40 คน กบ.

A 41 คน
DP 20,000 20,000
A 18,435.50 18,435.50

4. p 40 คน กบ.

A
DP 20,000 20,000

A 0.00

20. กองพัฒนำนักศึกษำ DP 324,000 15,364,100 360,000

A 321,000.00 13,651,266.00 360,000.00

งบด ำเนินงำน DP 419,200 360,000

A 490,161.00 360,000.00

งบลงทุน DP 324,000

A 321,000.00
ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน  1  รำยกำร) DP 324,000

A 321,000.00

1. p 1 รำยกำร กพศ.

A 1 รำยกำร
DP 324,000 324,000

A 321,000.00 321,000.00

กองทุนพัฒนาบุคลากร

โครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการกีฬาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม)
 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทาง
วิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปี 2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน (ยกเลิกโครงกำร)

เคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า Biphasic แบบก่ึงอัตโนมัติ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้  2  รำยกำร) DP 5,732,350

A 5,838,350.00

1. p 1 กิจกรรม กพศ.

A
DP 3,332,350 3,332,350

A 3,438,350.00 3,438,350.00

2. p 1 กิจกรรม กพศ.

A
DP 2,400,000 2,400,000

A 2,400,000.00 2,400,000.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   11  โครงกำร) DP 9,212,550

A 7,322,755.00

1. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 440,000 440,000

A 0.00

2. p 1 โครงกำร กพศ.

A
DP 250,000.00 250,000

A 0.00

3. p 1 โครงกำร กพศ.

A
DP 150,000 25,000 125,000

A 25,000.00 25,000.00

4. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 1 โครงกำร 100,000.00 100,000

A 80,000.00 80,000.00

5. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 200,000 200,000

A 199,800.00 122,500.00 77,300.00

กองทุนพัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล และ 9 ราชมงคลร่วม
ใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (ปรับแผน- ขอเปล่ียนเป็น
โครงกำรศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 20 แผนท ำ 
มิ.ย.64 และแผนเบิกเป็น มิ.ย.64 ณ มรภ.ล ำปำง)/ 
ยกเลิกโครงกำร

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการท างานกับสถาน
ประกอบการ (RMUTP Job Fair)
(ปรับแผน-แผนท ำจำกม.ค.64 เป็น มี.ค.64 แผนเบิกจำก
 ม.ค.64 เป็น มี.ค.64 - รูปแบบออนไลน์)

โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา

ด ำเนินกำร
แล้ว
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

6. p 1 โครงกำร กพศ.

A
DP 300,000 300,000

A 26,875.00 23,200.00 3,675.00

7. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 30,000 30,000

A 8,730.00 8,730.00

8. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 30,000.00 30,000

A 27,600.00 20,400.00 7,200.00

9. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 3,443,250.00 1,721,625 1,721,625

A 3,441,450.00 1,711,200.00 1,730,250.00

10. p 1 โครงกำร กพศ.

A 1 โครงกำร

DP 3,513,300 180,000 3,333,000

A 3,513,300.00 180,000.00 3,333,300.00

11. p 1 โครงกำร กพศ.

A
DP 756,000 756,000

A 0.00

21. กองวิเทศสัมพันธ์ DP 234,400

A 150,815.00

งบด ำเนินงำน DP 154,400

A 150,815.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 80,000

A

1. p 1 โครงกำร กวส.

A
DP 80,000 80,000

A 0.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ
(ปรับแผน - ออนไลน์)

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ  (ปรับแผน - แผนท ำจำกธ.ค.63 
เป็นมี.ค.64 แผนเบิกจำก ธ.ค.63 เป็น มี.ค.64)

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา 
และ  องค์การนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ปรับแผน-ขออนุมัติ
งบเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนนักศึกษำ)

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ยกเลิกโครงกำร - 
โอนงบไปกองทุนพัฒนำนักศึกษำเพ่ือเยียวยำนักศึกษำ
จำกสถำนกำรณ์โควิท)

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ยกเลิกโครงกำร) มีการใช้เงินไปแล้ว 
26,875 คน

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของ
บุคลากร มทร. พระนคร (ยกเลิกโครงกำร)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

22. กองส่ือสำรองค์กำร DP 1,421,300

A 832,706.42

งบด ำเนินงำน DP 290,300

A 331,189.47

งบลงทุน DP 251,000

A 206,715.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  4 รำยกำร) DP 251,000

A 206,715.00

1. p 2 เคร่ือง กสอ.

A 2 เคร่ือง
DP 6,000 6,000

A 5,992.00 5,992

2. p 1 ชุด กสอ.

A 1 ชุด
DP 30,000 30,000

A 29,853.00 29,853.00

3. p 3 จอ กสอ.

A 3 จอ
DP 195,000 195,000

A 150,870.00 150,870.00

4. p 1 ชุด กสอ.

A 1 ชุด
DP 20,000 20,000

A 20,000.00 20,000

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   5  โครงกำร) DP 880,000

A 294,801.95

1. p 600 คน กสอ.

A
DP 500,000 500,000

A 0.00

2. p 50 คน กสอ.

A 100 คน
DP 100,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 20,000

A 99,900.00 33,300.00 33,300.00 8,300.00 25,000.00

จอโทรทัศน์ LED   (ขนาด 65 น้ิว)

ฉากหลังประชาสัมพันธ์

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ครบรอบ 16 ปี   (ยกเลิกโครงกำร)

โครงการผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสารองค์การในยุคดิจิทัล

เคร่ืองส ารองไฟ  (ขนาดก าลังไฟ 1000VA (1kVA)/ 
550W)

เคร่ืองโปรเจคเตอร์  (ความสว่าง 4,000 ANSI 
Lumens, ECO 3,200 ANSI Lumens)
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รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

3. p 100 คน กสอ.

A ไม่มีข้อมูล

DP 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

A 138,170.00 59,920.00 26,250.00 12,000.00 40,000.00

4. p 1 โครงกำร กสอ.

A 1 โครงกำร

DP 58,000 58,000

A 47,491.95 2,712.45 44,779.50

5. p 1 โครงกำร กสอ.

A 1 โครงกำร

DP 22,000 22,000

A 9,240.00
9,240.00

23. กองศิลปวัฒนธรรม DP 372,440

A 247,540.00

งบด ำเนินงำน DP 223,940

A 99,040.00

งบลงทุน DP 148,500

A 148,500.00

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  4  .รำยกำร) DP 148,500

A 148,500.00

1. p 3 ชุด กศว.

A 3 ชุด
DP 90,000 90,000

A 90,000.00 90,000

2. p 1 ชุด กศว.

A 1 ชุด
DP 4,000 4,000

A 4,000.00 4,000

3. p 1 ชุด กศว.

A 1 ชุด
DP 16,000 16,000

A 16,000.00 16,000

4. p 11 ตัว กศว.

A 11 ตัว
DP 38,500 38,500

A 38,500.00 38,500

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย และ 4 TB HDD 
(ฮาร์ดดิสก์แนส)

เก้าอ้ีท างาน

โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564

โครงการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส่ือสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ช่ือ How to
 create effective content by RMUTP  (ปรับแผน -
 แผนท ำจำกม.ค.64 เป็นมี.ค.64 แผนเบิกจำกมี.ค. 64 
เป็น เม.ย.64)
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

24. สถำนีวิทยุสำธำรณะเพ่ือกำรศึกษำ DP 610,500

A 211,237.00

งบด ำเนินงำน DP 584,500

A 211,237.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  1  โครงกำร) DP 26,000

A 0.00

1. p 1 โครงกำร สถำนวิทยุ

A
DP 26,000 26,000

A 0.00

25. ส ำนักประกันคุณภำพ DP 418,000

A 240,260.00

งบด ำเนินงำน DP 338,000

A 240,260.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 80,000

A 0.00

1. p 70 คน สปภ.

A
DP 80,000 80,000

A 0.00

26. ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ DP 517,900

A 228,442.74

งบด ำเนินงำน DP 188,400

A 67,320.00

งบลงทุน DP 109,500

A 109,499.98

ค่ำครุภัณฑ์ (งบรำยได้ จ ำนวน  3  รำยกำร) DP 109,500

A 109,499.98

1. p 2 เคร่ือง ศจร.

A 2 เคร่ือง
DP 60,000 60,000

A 60,000.00 60,000

2. p 2 เคร่ือง ศจร.

A 2 เคร่ือง
DP 46,000 46,000

A 45,999.98 46,000

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
(ยกเลิกโครงกำร)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเผยแพร่ข่าวสาร จัด
รายการสร้างสรรค์สังคม (ยกเลิกโครงกำร)
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รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

3. p 1 ตัว ศจร.

A 1 ตัว
DP 3,500 3,500

A 3,500.00 3,500

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้  2  โครงกำร) DP 220,000

A 51,622.76

1. โครงกำรส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้มำเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน (มี 3 กิจกรรม)

p 110 คน ศจร.

A 104 คน
DP 15,000 15,000

A 41,812.76 13,337.10 25,500.00 2,975.66

p ศจร.

A
DP 15,000 15,000

A 0.00

p ศจร.

A
DP 40,000.00 40,000

A 0.00

2. p 30 คน ศจร.

A 93 คน
DP 150,000 150,000

A 9,810.00 9,810.00

27. ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ DP 123,900

A 27,832.33

งบด ำเนินงำน DP 58,000

A 13,932.33

งบรำยจ่ำยอ่ืน (เงินรำยได้   1  โครงกำร) DP 65,900

A 13,900.00

1. p 48 คน UBI.

A 48 คน
DP 65,900 15,900 50,000
A 13,900.00 13,900

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกเครือข่ำย
ชุมชนคน KM  
(ปรับแผน - รวมกิจกรรมท่ี 2-3 เป็นกิจกรรมเดียว โด
ยงปม.ไปรวมกับกิจกรรมท่ี 3)

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมทบทวนและก ำหนดเป้ำหมำย
และแผนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน
(ปรับแผน - รวมกิจกรรมท่ี 2-3 เป็นกิจกรรมเดียว ปรับ
ลดจำกยอดเงินรวม 55,000 บำทเป็น 46,900 บำท 
แผนท ำเป็น มี.ค.64 แผนเบิกเป็น เม.ย.64)
การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้   (ปรับ
แผน - ขอปรับลดงปม.จำก 150,000 บำท เป็น 55,900
 บำท จำกแผนท ำเดิม ก.พ.64 เป็น พ.ค. 64 และแผน
เบิกจำก มี.ค.64 เป็น มิ.ย.64)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิตัล

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรเผยแพร่ควำมรู้

เก้าอ้ีส านักงาน ทรงพนักพิงสูง
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้
สะสม

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

28. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน DP 249,400

A 194,773.80

งบด ำเนินงำน DP 249,400 ตสน.

A 194,773.80

29. กองวิชำกำรและพัฒนำคณำจำรย์ DP 0

A 387,650.00

งบด ำเนินงำน DP 0 ตสน.

A 387,650.00

30. กองกำยภำพและส่ิงแวดล้อม DP 0

A 17,280.00

งบด ำเนินงำน DP 0 ตสน.

A 17,280.00

      P = แผนปฏิบัติงำน  DP = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ    A = ผลกำรปฏิบัติงำน 
หมายเหตุ:
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
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บาท

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เป้าประสงค์ :  3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร)

ผลผลิต  :   ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม  :  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

            :  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ :  3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (7 ดัชนีช้ีวัด)

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในส่วนของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จึงมีเฉพาะการวัดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัย เท่าน้ัน

 - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (งบประมาณเงินรายได้)

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน (ประสิทธิภาพ)
3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ)
3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ประสิทธิผล)
3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นท่ีพ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล)

1,026,900
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
DP 90,000
A 21,600.00
DP 

A

DP 90,000

A 21,600.00
1. p 50 คน คอ.

A 128 คน
DP 90,000 90,000         

A 21,600.00 21,600.00

DP 

A

1. p 40 คน ทคศ.
A 45 คน
DP 150,000

A 107,610.00 42,390.00

DP 

A

1. p 500 คน ทส.
A 500 คน
DP 

50,000          100,000

A 34,553.51 24,200.00 80,040.00

DP 

A

โครงการประกวดส่ือ To Be No.1 ชิงถ้วย
ประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
 สิริวัฒนาพรรณวดี  
(ปรับแผน - ระยะท่ี 2 จากม.ค.64 เป็น มี.ค. 64
 แผนเบิกจากมี.ค.64 เป็น เม.ย.64)

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน  1  โครงการ) 147,100

หมายเหตุ

ปี  2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ปี  2564

ระยะเวลาด าเนินงานผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

งบประมาณ

รายได้

138,793.51

150,000

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,026,900

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน  1 โครงการ, เงิน
รายได้สะสม จ านวน 1 โครงการ)

4. คณะบริหารธุรกิจ

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน  1  โครงการ) 150,000

โครงการถ่ายทอดทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ
(ปรับแผน - ขอจัดเป็นรูปแบบออนไลน์  ขอ
ปรับลดงปม.จาก 90,000 บาท เป็น 21,600 
บาท)

150,000

150,000

150,000.00

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

3,480.00

138,793.51

610,480.93

610,480.93

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านค
หกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน

งบรายจ่ายอ่ืน (จ านวน 1 โครงการ)

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

150,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน 1,026,900
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

ปี  2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ปี  2564

ระยะเวลาด าเนินงานผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

งบประมาณ

รายได้

1. p 80 คน บธ.
A
DP 147,100     

A 1,080.00 2,400.00

DP 

A

1. p 30 คน วท.
A 20 คน
DP 20,000          

A 1,599.65 13,800.00

2. p 20 คน วท.
A 30 คน
DP 20,000          

A 8,853.95 8,990.00

3. p 20 คน วท.
A 30 คน
DP 20,000          

A 9,443.82 8,990.00

DP 

A

1. p 40 คน วศ.
A 28 คน
DP 85,000     

A 11,400.00

2. p 55 คน วศ.
A 55 คน
DP 94,800         

A 94,800.0094,800.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพ่ือ
อาชีพ

3,480.00

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน 3 โครงการ) 60,000

17,843.95

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000        

20,000        

โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพของวิถี
ชุมชนให้ม่ันคงและย่ังยืน
(ยกเลิกโครงการ) มีการใช้จ่ายแล้ว 3,480.00 
บาท

15,399.65

51,677.42

โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษ
กระดาษสู่กระบวนการผลิตเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

85,000

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

18,433.82

โครงการ การอบรมปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
ส าหรับงานอุตสาหกรรม

11,400.00

20,000        

โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อส่ือสารสังคม
ดิจิตอลออนไลน์) (ปรับแผน - ขอเล่ือนจัดเป็น 
ม.ค. 64 แผนเบิกเป็น มี.ค.64)

147,100       

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน  2  โครงการ) 179,800

94,800

โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ให้กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

106,200.00
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

ปี  2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ปี  2564

ระยะเวลาด าเนินงานผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

งบประมาณ

รายได้

DP 

A

1. p 40 คน ศศ.
A
DP 50,000         

A

2. p 40 คน ศศ.
A 30 คน
DP 50,000       

A 50,000.00

3. p 40 คน ศศ.
A
DP 50,000         

A

4. p 30 คน ศศ.
A 30 คน
DP 40,000         

A 2,200

DP 

A

1. p 40 คน อสอ.
A 48 คน
DP 150,000         

A 25,590.00 82,540.00

  P = แผนปฏิบัติงาน  DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ  A = ผลการปฏิบัติงาน 

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน   1  โครงการ) 150,000

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

150,000       

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วย
กระเจา จ.กาญจนบุรี

108,130.00

หมายเหตุ:

0.00

2,200.00

0.00

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

50,000.00

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์พ้ืนท่ีภาคกลาง 
(ยกเลิกโครงการ)

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จาก
พ่ีสู่น้อง

โครงการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านการ
โรงแรมและการบริการ  (ยกเลิกโครงการ)

108,130.00

50,000        

50,000        

40,000        

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน   4  โครงการ) 190,000      

50,000        

7. คณะศิลปศาสตร์

52,200.00

95



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :

ร้อยละ 85  - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :

ร้อยละ 90  - ร้อยละของโครงกำรท่ีบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

เชงิเวลา :

ร้อยละ 85  - ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

เชิงต้นทุน

 - ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร บำท

หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำร

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ
   1 ปี

200,000

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :   3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงบประมาณ  : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

เชิงเวลา :

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม  :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายหน่วยงาน  :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ 90

1 โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละ 96
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
DP 200,000 148,860
A 200,000.00 102,800.00

DP 148,860
A 102,800.00

DP 46,060
A 0.00

1 p คอ.
A
DP 46,060 46,060

A 0.00

DP

200,000

A 200,000.00
1. p ทคศ.

A
DP 200,000 200,000

A 200,000.00 200,000.00
DP

A
1. p ทคศ.

A
DP 20,000

A 20,000.00

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม  
(งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร)

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน  1  โครงกำร)

20 คน

งบรายจ่ายอ่ืน (เงินรำยได้สะสม จ ำนวน  1 โครงกำร)

โครงกำรศึกษำข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม (ปรับแผน - ไม่ขอใช้
งบประมำณ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเพ่ืออนุรักษ์
และพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์จำก
พันธุกรรมพืช

50 คน

30 คน

50 คน

งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 

งบรายจ่ายอ่ืน

รายได้

งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณ
ปี  2564

533,607.13

533,607.13

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

20,000

1,139,500

1,139,500

เงินรายได้
สะสม

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ระยะเวลาด าเนินงาน
ปี  2563

40 คน
20,000.00

20,000

20,000

40 คน

20,000.00

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.รายได้

งบประมาณ
ปี  2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ระยะเวลาด าเนินงาน
ปี  2563

DP

A
1. p ทส.

A
DP 100,000

A 97,080.00

DP

A
1. p บธ.

A
DP 85,000

A 45,628.00

DP

A
1. p วท.

A
DP 80,000

A 32,000.00 39,130.00

DP 102,800
A 102,800.00

1. p วศ.
A
DP 150,000       

A

85,000

85,000

150,000

145 คน

โครงกำรพัฒนำจิต พัฒนำชีวิต สู่นักธุรกิจมือ
อำชีพ

80,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80 คน

0.00

45,628.00

71,130.00

30 คน

100,000

76 คน

โครงกำรศิลปวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน   1  โครงกำร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงกำรศึกษำและดูงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
พลังงำน ส่ิงแวดล้อม เพ่ือควำมอย่ำงย่ังยืน
(ยกเลิกโครงกำร)

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน 1 โครงกำร, เงินรำยได้สะสม จ ำนวน 1 โครงกำร)

80,000

141 คน

150 คน

71,130.00

0.00

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน  1  โครงกำร)

150,000

คณะบริหารธุรกิจ

97,080.00

45,628.00

42 คน

97,080.00

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

 โครงกำรพัฒนำส่ือมัลติมีเดีย

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน  1 โครงกำร) 100,000
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.รายได้

งบประมาณ
ปี  2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ระยะเวลาด าเนินงาน
ปี  2563

2. p วศ.
A
DP 102,800 102,800          

A 102,800.00 36,000.00 66,800.00

DP

A
1. p ศศ.

A
DP 90,000           

A 89,399.13

2. p ศศ.
A
DP 44,500      

A

DP

A
1. p อสอ.

A
DP 70,000

A

DP

A
1. p กศว.

A
DP 35,000        50,000        35,000        100,000       

A 35,000.00 49,970.00

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน  2 โครงกำร)
คณะศิลปศาสตร์

โครงกำร สืบสำนงำนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
แหล่งโบรำณคดีมรดกโลก “บ้ำนเชียง” 
แหล่งอำรยะธรรมแห่งสยำมประเทศกับวิถี
ชีวิตไทยพวน จังหวัดอุดรธำนี

89,399.13

134,500

40 คน

27 คน

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

โครงกำรเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระ
เจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติ
วงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ”  (ปรับ
แผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

ค่ำยภำษำและวรรณศิลป์

70,000

70,000

100 คน

0.00
44,500        

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน  1 โครงกำร)

84,970.00
220,000

โครงกำรศึกษำเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทำงด้ำน
ส่ิงทอและแฟช่ันในกรุงเทพมหำนคร สู่ภูมิ
ปัญญำสร้ำงสรรค์ "พิพิธผ้ำอำภรณ์พระนคร
สร้ำงสรรค์" 
(ยกเลิกโครงกำร)

1,500 คน

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน   7  โครงกำร)

90,000        

0.00

40 คน

โครงกำรสืบสำนวันส ำคัญของชำติ
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)
มีกำรใช้จ่ำยแล้วกิจกรรมท่ี 1-3

7,200 คน

0.00

210,370.00

30 คน

34 คน

100 คน

89,399.13

500,000
กองศิลปวัฒนธรรม
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ท่ี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.รายได้

งบประมาณ
ปี  2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้
สะสม

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ระยะเวลาด าเนินงาน
ปี  2563

2. p กศว.
A
DP 50,000

A 5,400.00

3. p กศว.
A
DP 50,000

A
4. p กศว.

A
DP 40,000

A
5. p กศว.

A
DP 20,000

A
6. p กศว.

A
DP 70,000

A 70,000.00

7. p กศว.
A
DP 50,000

A 50,000.00

      P = แผนปฏิบัติงำน   DP = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ   A = ผลกำรปฏิบัติงำน 
หมายเหตุ:

0.00

100 คน

70,000

60 คน

40,000

50 คน/10 ผลงำน

5,400.00

300 คน

โครงกำรรำชมงคลพระนครสืบสำนศำสตร์
พระรำชำ
(ปรับแผน - ลดงปม.จำก 50,000 บำท เป็น 
6,740 บำท จัดกิจกรรมเป็นออนไลน์)

โครงกำรส ำรวจทรัพยำกรภูมิปัญญำ
และวัฒนธรรม  (ยกเลิกโครงกำร)

50,000

50,000

200 คน

0.00

0.00

70,000.00
โครงกำรวันรพีร ำลึก

20,000

50,000.00

200 คน

50,000

โครงกำรผลิตส่ือศิลปวัฒนธรรมด้วยส่ือดิจิทัล 
 (ยกเลิกโครงกำร)

โครงกำรรำชมงคลพระนครสืบสำน
พระพุทธศำสนำถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 
2564  (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมำณ)

โครงกำรรำชมงคลพระนครสืบสำนประเพณี
สงกรำนต์วิถีไทย

300 คน

300 คน

5,855 คน

3766 คน
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการพัฒนาและผลติก าลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 

Cluster digital and robotic 
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* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :

100 คน

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80

หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ดัชนีช้ีวัดระดับผลลัพธ์และดัชนีช้ีวัดระดับผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เป้าหมายหน่วยงาน  :  การพัฒนาและผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0
กิจกรรม  :  พัฒนาและผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics

  100 คน - จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร

 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 80

 - จ ำนวนผู้เข้ำบริกำร

 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :   3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงบประมาณ  : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ 
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 DP 13,500,000
A 13,399,610.00

 DP 13,500,000
A 13,399,610.00

P 1 ชุด สด.
A

 DP 13,500,000 13,500,000

A 13,399,610.00 13,399,610.00

   P = แผนปฏิบัติงำน  DP = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ  A = ผลกำรปฏิบัติงำน 

เงิน
รายได้
สะสม

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบปี  2563 ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ:

1. ครุภัณฑ์ปฏิบัติกำรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส ำหรับ
อุตสำหกรรมรีไซเคิลขยะ (Automation and robotics for
 waste recycling industry) แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ 
กรุงเทพมหำนคร

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนฯ Thailand 4.0

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

งบลงทุน

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 รำยกำร)
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แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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Platform1 : การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ จ านวน    **   โครงการ งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

   P.5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ จ านวน     **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

Platform2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม จ านวน    **   โครงการ งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

   P.8 สังคมผู้สูงวัย จ านวน     **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

   P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง จ านวน     **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

Platform3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน จ านวน    **   โครงการ งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

จ านวน    **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

Platform4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเห

ล่ือมล้ า

จ านวน   **   โครงการ งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

   P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน นวัตกรรม จ านวน    **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

   P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ จ านวน    **   โครงการ  - งบประมาณกองทุน ววน . ท่ีได้รับจัดสรร บาท

รวมงบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงบประมาณ : แผนงานงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
DP 1,445,000 108,000

A 1,445,000.00 108,000.00
DP 1,445,000 108,000
A 1,445,000.00 108,000.00

DP 140,000
A 140,000.00
DP 60,000
A 60,000.00

1. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 12,000 12,000   
A 12,000.00 12,000.00

2. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 31,000 31,000   
A 31,000.00 31,000.00

3. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 17,000            17,000   
A 17,000.00 17,000.00

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณกองทุน ววน.ท่ีได้รับจัดสรร)

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานวิจัยและนวัตกรรม

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณกองทุน ววน.ท่ีได้รับจัดสรร)

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน 6 โครงการ)

งบเงินอุดหนุน

โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ี
ส าคัญ

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์ประกอบการสอนปฏิบัติวิชา
แกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง

การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ขนมปังด้วย Calcium propionate Acetic acid 
และ Sorbic acid

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

งานวิจัยและนวัตกรรม

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

DP 45,000
A 45,000.00

4. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 45,000            45,000   
A 45,000.00 45,000.00
DP 22,000

A 22,000.00

5. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 22,000 22,000   
A 22,000.00 22,000.00
DP 13,000

A 13,000.00

6. p 1 โครงการ ทคศ.
A
DP 13,000 13,000   
A 13,000.00 13,000.00

DP 150,000

A 150,000.00
DP 100,000

A 100,000.00

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
และการเกษตร

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม

น ้าพริกผงโรยข้าวเจเสริมเม็ดแปะก๊วย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ 
ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารผู้สูงวัยเพ่ือท้าแบบจ้าลอง
ธุรกิจกรณีศึกษา : เขตบางซ่ือ, ดุสิต และพระนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีจากแก่นกาสะลอง

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน 3 โครงการ)

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

แพลตฟอร์มท่ี 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

1. p 1 โครงการ ทส.
A
DP 50,000            50,000   
A 50,000.00 50,000.00

2. p 1 โครงการ ทส.
A
DP 50,000            50,000   
A 50,000.00 50,000.00
DP 50,000           
A 50,000.00

3. p 1 โครงการ ทส.
A
DP 50,000            50,000   
A 50,000.00 50,000.00

1. p 1 โครงการ ทส
A
DP

A

2. p 1 โครงการ ทส
A
DP

A

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม

โครงการวิจัย งบประมาณภายนอก 
(งบประมาณส่วนตัว) จ านวน 4 โครงการ

โครงการเร่ืองเล่าและการเล่าเร่ืองเพ่ือสะท้อน
อัตลักษณ์ชุมชนท่องเท่ียวบ้านเชียง 

     (โครงการท่ีไม่ใช้เงินงบประมาณ)

โครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเร่ืองการเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเบื องต้น
     (โครงการท่ีไม่ใช้เงินงบประมาณ)

โครงการวิจัยการบริหารจัดการเนื อหาข่าวสารของ
ส่ือมวลชนในสถานการณ์ข่าวปลอม (Fake News)

 โครงการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปก
รุงเทพมหานคร

แพลตฟอร์มท่ี 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

โครงการวิจัยกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพ
ตัวแทนตราสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับสัญญะความเป็น
ชายบนส่ือออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ในสังคมไทย

โปรแกรมท่ี 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

3. p 1 โครงการ ทส
A
DP

A

4. p 1 โครงการ ทส
A
DP

A

DP 520,000

A 520,000
DP 105,000

A 105,000.00

1. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

2. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

3. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00

25,000.00

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน  16 โครงการ)

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

โครงการวิจัยศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรท่ีส่งผลต่อการปรับตัวและผลการ
ด้าเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ใน
เขตจังหวัดนนทบุรี

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต

โครงการรูปแบบการส่ือสารทุนชุมชนเพ่ือการ
จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนกรณีศึกษาชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์
     (โครงการท่ีไม่ใช้เงินงบประมาณ)

โครงการโมเดลสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียน
ออนไลน์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 (โควิด - 19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      (โครงการท่ีไม่ใช้เงินงบประมาณ)

โครงการวิจัยความเครียดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยการพัฒนาจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธ์ุ
ไม้ป่าชายเลน ตามรอยเส้นทางเสด็จและโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ในพื นท่ีเขตบางขุนเทียนของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

4. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00
DP 125,000         

A 125,000.00

5. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

6. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 45,000            45,000   
A 45,000.00 45,000.00

7. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

8. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00
DP 165,000         

A 165,000.00

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัย
พ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย

โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

โครงการวิจัยหลักการทรงงาน และหลักปฏิบัติใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเกมกระดาน
ด้านการบริหารวิกฤติการณ์ส้าหรับองค์การภาค
ธุรกิจ

โครงการวิจัยอิทธิพลของคุณลักษณะของ
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบท่ีมีต่อการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในประเทศไทย

โครงการวิจัยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบการลงทุนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรใน
เขตเมือง : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

9. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 45,000            45,000   
A 45,000.00 45,000.00

10. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 40,000            40,000   
A 40,000.00 40,000.00

11. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 40,000            40,000   
A 40,000.00 40,000.00

12. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 40,000            40,000   
A 40,000.00 40,000.00
DP 45,000           

A 45,000.00

13. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 45,000            45,000   
A 45,000.00 45,000.00

แพลตฟอร์มท่ี 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

โครงการวิจัยการพัฒนาการโต้ตอบข้อความ
อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมไลน์บอท ส้าหรับการ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการวิจัย การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการ
ท่องเท่ียวในเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

โครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือรองรับ
การท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ 5.0 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
สินค้าชุมชนเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้อย 
กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

DP 30,000
A 30,000.00

14. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00
DP 50,000           

A 50,000.00

15. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

16. p 1 โครงการ บธ.
A
DP 25,000            25,000   
A 25,000.00 25,000.00

DP 195,000

A 195,000.00

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู้

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

โครงการวิจัยการตรวจสอบการข้ามวัฒนธรรมจาก
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการคุณค่าท่ีรับรู้ด้าน
ความคุ้มค่า ความพึงพอใจและความจงรักภักดี ต่อผู้มารับ
บริการชาวต่างชาติต่อคุณภาพบริการธุรกิจร้านขายยาใน
กรุงเทพมหานคร

โครงการวิจัยการวางแผนและการจัดการแบบย่ังยืน
เพ่ือการเกษียณอายุ ของชุมชนเจ็ดเสมียน อ้าเภอ
โพธารามจังหวัดราชบุรี

ภาคสมทบปริญญาตรี

โครงการวิจัยความฉลาดทางวัฒนธรรมของผู้
ให้บริการท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพ
บริการในตลาดไฮเปอร์มาเก็ต

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน  12 โครงการ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

DP 47,000

A 47,000.00

1. p 1 โครงการ วท.
A
DP 5,000             3,500    1,000  500       
A 5,000.00 5,000.00

2. p 1 โครงการ วท.
A
DP 16,000            11,200   3,200  1,600     
A 16,000.00 16,000.00

3. p 1 โครงการ
วท.

A
DP 16,000            11,200   3,200  1,600     
A 16,000.00 16,000.00

4. p 1 โครงการ วท.
A
DP 10,000            7,000    2,000  1,000     
A 10,000.00 10,000.00
DP 85,000

A 85,000.00

ผลของเส้นใยธรรมชาติ และการปรับปรุงผิวท่ีมีต่อ
สมบัติทางความร้อน และกายภาพพอลิแลกติกแอซิด

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื อแบคทีเรีย 
ท้าผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดในครัวเรือนเพ่ือสุข
ภาวะท่ีดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัย
พ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
และการเกษตร

อัลกอริทึม T-fuzzy ดีไอดีล

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต

การศึกษากลไกการเคล่ือนตัวของทองในระดับ
อะตอม ในการเปล่ียนโครงสร้างทางพื นผิวของฟิล์ม
ทองท่ีผลิตจากทองค้าเปลว

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

5. p 1 โครงการ วท.
A
DP 55,000 38,500   11,000 5,500     
A 55,000.00 55,000.00

6. p 1 โครงการ วท.
A
DP 10,000 7,000    2,000  1,000     
A 10,000.00 10,000.00

7. p 1 โครงการ วท.
A
DP 10,000 7,000    2,000  1,000     
A 10,000.00 10,000.00

8. p 1 โครงการ วท.
A
DP 10,000 7,000    2,000  1,000     
A 10,000.00 10,000.00
DP 63,000           

A 63,000.00

9. p 1 โครงการ วท.
A
DP 10,000 7,000    2,000  1,000     
A 10,000.00 10,000.00

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

การประเมินคุณภาพน ้าในคลองบางเขนใหม่ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน

การศึกษาการบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมผ้าแบบ
เคล่ือนท่ี โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของ
น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลู

การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการขยะท่ีต้นทาง

การวิเคราะห์ภัยแล้งเพ่ือบริหารจัดการน ้าโดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

10. p 1 โครงการ วท.
A
DP 15,500 10,850   3,100  1,550     
A 15,500.00 15,500.00

11.
p 1 โครงการ

วท.
A
DP 15,500 10,850   3,100  1,550     
A 15,500.00 15,500.00

12. p 1 โครงการ วท.
A
DP 22,000 15,400   4,400  2,200     
A 22,000.00 22,000.00

DP 108,000
A 108,000.00
DP 72,000
A 72,000.00

1. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000 12,000   
A 12,000.00 12,000.00

2. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

การศึกษาผลกระทบของขนาดโหลดเซลล์ท่ีส่งผล
ต่อค่าความคลาดเคล่ือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ

การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก
 เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจย่ังยืนในชุมชมวิสาหกิจ 
เกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก 
จังหวัดน่าน

การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น ้า เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจย่ังยืนในชุมชนบ้านสวก จังหวัด
น่าน

คุณลักษณะของสารสกัดจากชาเม่ียงหมักธรรมชาติ
เพ่ือใช้เป็นสารส้าคัญในการต้านอนุมูลอิสระใน
เคร่ืองส้าอาง
เพ่ือถ่ายทอดให้ชุมชนสกาดดี จังหวัดน่าน

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้สะสม จ านวน 9 โครงการ)

 การเปรียบเทียบทดสอบความต้านการหมุนของ
ยางล้อรถยนต์ท่ีใช้การค้านวณระบบแรงและระบบ
แรงบิด

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

3. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

4. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

5. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

6. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00
DP 24,000

A 24,000.00

การให้ค้าแนะน้าด้านการศึกษาอัตโนมัติแบบ
ออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พ
ระนคร

โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และ
การเกษตร

โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือน
ประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเคร่ืองจักรใน
อุตสาหกรรมแปรรูปน ้าผลไม้ของวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้ ต.คลองจินดา อ.
สามพราน จ.นครปฐม

การประยุกต์ใช้พลังงานแบบผสมผสานเพ่ือบูรณา
การกับภาคเกษตรกรรม

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการชาร์ท
แบตเตอร่ีส้าหรับยานพาหนะขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

7. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

8. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00
DP 12,000

A 12,000.00

9. p 1 โครงการ
วศ.

A
DP 12,000          12,000   
A 12,000.00 12,000.00

DP 330,000

A 330,000.00
DP 80,000

A 80,000.00

1. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 20,000 20,000   
A 20,000.00 20,000.00

การพัฒนาเคร่ืองรีดเมล็ดสะตอ

การศึกษาการออกแบบด้วยกรรมวิธีการฉีดยางและ
ประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตขึ นรูปยางหุ่ม
ปล๊ักไฟด้วยแม่พิพม์

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมทุเรียนเพ่ือสุขภาพ
โดยใช้เทคนิคการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับ
ลมร้อน

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน  13 โครงการ)

ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการด้าเนินชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระ
นครตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพ

คณะศิลปศาสตร์
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

2. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 10,000 10,000   
A 10,000.00 10,000.00

3. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 20,000 20,000   
A 20,000.00 20,000.00

4. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00
DP 70,000

A 70,000.00

5. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000   
A 30,000.00 30,000.00

6. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 20,000 20,000   
A 20,000.00 20,000.00

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
และการเกษตร

โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย

การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
เขตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

โปรแกรม 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต

การศึกษากระบวนการพัฒนาหญ้าแฝกแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์โดยความร่วมมือของประชาชนใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาความต้องการการจัดการกิจกรรม
นันทนาการของผู้สูอายุในชุมชนนางเลิ ง

การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พฤติกรรมการเปิดรับสารสนเทศทางส่ือออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

7. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 20,000 20,000
A 20,000.00 20,000.00
DP 60,000
A 60,000.00

8. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00

9. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00
DP 120,000

A 120,000.00

10.
p 1 โครงการ

ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00

11. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

แพลตฟอร์มท่ี 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนคู
บัวจังหวัดราชบุรี

การจัดการความรู้รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

พฤติกรรมการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน
ภาษาไทยออนไลน์ของนักศึกษาจีนท่ีเรียน สาขา
วิชาเอกภาษาไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือ
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมย่าน
เมืองเก่าริมแม่น ้าเพชรบุรี

โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

12.
p 1 โครงการ

ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00

13. p 1 โครงการ ศศ.
A
DP 30,000 30,000
A 30,000.00 30,000.00

DP 110,000

A 110,000.00
DP 30,000

A 30,000.00

1. p 1 โครงการ อสอ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00
DP 30,000           

A 30,000.00

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จ านวน  4 โครงการ)

โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
และการเกษตร

แพลตฟอร์มท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

ทิศทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตชนมหวาน
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในจังหวัดเพชรบุรี

 แนวทางการจัดการโฮมเสตย์ด้านการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา ชุมชนคลองโคน
 อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวิจัยการออกแบบและผลิตเสื อสตรีโดย
กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญ

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
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ท่ี

รายจ่าย รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

เงินรายได้สะสม

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี  2563

งบประมาณ

2. p 1 โครงการ อสอ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00
DP 50,000           

A 50,000.00

3. p 1 โครงการ อสอ.
A
DP 20,000            20,000   
A 20,000.00 20,000.00

4. p 1 โครงการ อสอ.
A
DP 30,000            30,000   
A 30,000.00 30,000.00

      P = แผนปฏิบัติงาน  DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ  A = ผลการปฏิบัติงาน 

แพลตฟอร์มท่ี 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

หมายเหตุ:

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม

โครงการวิจัยการพัฒนากรอบทอผ้าสามแกนรูปหก
เหล่ียมแบบถอดประกอบ

โครงการวิจัยการพัฒนาอุปกรณ์เสริม ส้าหรับระบบ
การเย็บ

โครงการวิจัยการพัฒนาลวดลายผ้ามัดหม่ีท่ี
สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนสู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอร่วมสมัย
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ภาคผนวก 
 
 

1. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
3. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวณัฐณิชา บุญกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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