
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คํานํา 
 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
เปนการรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนประจําปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย 
ผลการดํ าเนินงานตามดัชนี ช้ี วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) และ 
ผลการดําเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย รวมทั้งผลการใชจาย
งบประมาณ โดยผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวฯ ไปประกอบการพิจารณาใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนจะเปนประโยชนตอผูมีสวนรวม
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบคาเปาหมายตามตัวชี้วัด ไดรับทราบผลการดําเนินงาน 
รวมถึงการเรงรัดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดตอไป 
 
 
 กองนโยบายและแผน 
     เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ข 

 

สารบัญ 
 

  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานของดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 

 
1.1 การดําเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  

(พ.ศ. 2563 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
1 

 
1.2 การดําเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

11 

สวนท่ี 2 ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

14 

 2.1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 

 2.2 งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 18 

สวนท่ี 3 สรุปการปรบัแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

22 

 3.1 รายการปรับแผนในงบประมาณรายจาย  22 

 3.2 รายการปรับแผนในงบประมาณเงินรายได  23 

สวนท่ี 4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

25 

ภาคผนวก    61 

คณะผูจัดทํา  

 



สวนที่ 1 
ผลการดําเนินงานของดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน มดีัชนีชี้วัด 39 ดัชนีชี้วัด ซึ่งตองรายงานผลความกาวหนาในรอบนี ้จํานวน 34 ดชันีชี้วัด 
(รอบการเก็บขอมูล ณ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย 19 ดัชนีชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 55.88 อยูระหวางดําเนินการ 15 ดัชนีชีว้ัด คิดเปนรอยละ 44.12 

ผลการดําเนินงานของดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

15 KPI 19 KPI 

44.12 % 
55.88 % 
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ยุทธศาสตร 

แผน ผลการดําเนินงานของดัชนีช้ีวัด 
(สะสม) 

แผนงานทัง้ป แผนงาน  
รอบ 6 เดือน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ณ ไตรมาส 2 
ที่บรรลุคา
เปาหมาย 

รอยละที่บรรลุ
คาเปาหมาย
เทียบกบัแผน

ทั้งป 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพมาตรฐานสากล 10 9 7 70 

2. เพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจยัและพัฒนา 6 6 3 50 

3. พัฒนาการบริการวชิาการและพัฒนาอาชีพอยางม ี
    คณุภาพ 

7 7 4 57.14 

4. พัฒนาการทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

3 3 1 33.33 

5. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลัก
ธรรมาภิบาลอยางมีคณุภาพ 

13 9 4 30.77 

รวมทั้งสิน้ 39 34 19 48.72 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2 เปนเพียงการรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูระหวาง
การดําเนินการ และผลการดําเนินงานสมบูรณนั้นตองรอผลสิน้ปงบประมาณ จํานวนดชันีชี้วัดท่ีรอการรายงานผลในรอบ
สิ้นปมีทั้งสิ้น 5 ดัชนีชีว้ัด  
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เปาประสงค ที่ 1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา 
เปาประสงค ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
เปาประสงคที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
เปาประสงคที่ 1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบ ปฏิบัติเปนเลิศมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนที่พึ่งของสังคม  

เปา 
ประสงค ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน หนวยงานท่ีรับผดิชอบ รอบการเก็บขอมูล หมายเหตุ 

1.1 1.1.1 รอยละของอาจารยที่สอนดวยสื่อ
การสอนดิจิทัล 

รอยละ 70 100 สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.1.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 26 39.62 กองบริหารงานบุคคล 
 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

1.1.3 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ   

รอยละ 25 32 กองบริหารงาน
บุคคลณ 3.ค. 62 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

1.2 1.2.1 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รอยละ 60 78 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
56 

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.3 1.3.1 ผลการประเมินการบรหิารหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

คะแนน 3.20 N/A สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

รอผลการประเมิน
ประมาณชวงสิ้นป 

1.3.2 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการวัด
สมรรถนะกอนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีดานภาษาอังกฤษ 

รอยละ 25 90.79 สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  
31  2561 

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.3.3 รอยละของนศ.ที่ผานเกณฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

รอยละ 80 84.41 สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล (ตอ) 

เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน หนวยงานท่ีรับผดิชอบ รอบการเก็บขอมูล หมายเหตุ 

1.4 1.4.1 รอยละของความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ภายใน 1 ป ตามกรอบคณุวฒิุระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 80 84.40 กองพัฒนานักศึกษา 
ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 
2561 

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.4.2 รอยละบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 73.38 กองพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

(รอผลสมบรูณ  
ณ พ.ค.65) 

1.4.3 จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาต ิ

จํานวนรางวลั 25 4 กองพัฒนานักศึกษา 
 

ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

(รอผลสมบรูณ  
ณ พ.ค.65) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เปาประสงค ที่ 2.1 นักวิจยัพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง (การพัฒนาองคกร) 
เปาประสงค ที่ 2.2 ระบบสนบัสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ประสิทธภิาพ) 
เปาประสงค ที่ 2.3 มีการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย (คณุภาพ) 

เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน หนวยงานท่ีรับผดิชอบ รอบการเก็บขอมูล หมายเหตุ 

2.1 2.1.1 รอยละของจาํนวนผลงานวิจัยที่ไดรับ 
การตีพิมพในระดับชาติ และระดบันานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

รอยละ 30 16.63 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

 2.1.2 จํานวนโครงการวจิัยท่ีไดรบัการสนับสนุน
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

โครงการ 16 14 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.2 2.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบสนับสนุนนการวจัิย 

รอยละ 80 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.3 2.3.1 รอยละของผลงานวิจัยที่นาํไปพัฒนา  
การจัดการเรยีนการสอน หรือการบริการวิชาการ
วิชาการในระยะ 1 ปตอจํานวนโครงการวจิัยทั้งหมด 

รอยละ 25 25.31 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 ม.ีค. 65 

 

2.3.2 จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธบิตัร อนสิุทธบิัตร 

ผลงาน 11 13 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.3.3 รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูก
นําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 15 5.76 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงค ที่ 3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับองคกรภายนอก (การพัฒนาองคกร) 
เปาประสงค ที่ 3.2 ระบบบรหิารจัดการดานบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและเอื้อตอการแขงขัน  (ประสิทธภิาพ) 
เปาประสงค ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ) 
เปาประสงค ที่ 3.4 พัฒนารายไดจากองคความรูและการบริการวิชาการ  (ประสิทธผิล) 
เปาประสงค ที่ 3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชนใหเปนที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล) 

เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ รอบการเก็บขอมูล หมายเหตุ 

3.1 3.1.1 จํานวนเครือขายดานการบรกิารวิชาการ
กับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

เครือขาย 28 46 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.1.2 รอยละของจํานวนเครือขายความ
รวมมือดานบริการวิชาการที่มีการดําเนินงาน
ตอเนื่องรวมกับมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 76.67 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.2 3.2.1 รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการดาน
บริการวิชาการ 

รอยละ 80 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.3 3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช
ประโยชนในการพัฒนาและสรางมลูคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการ 27 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.4 3.4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการสังคม โครงการ 21 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.4.2 จํานวนเงินรายไดจากบริการสังคม บาท 4,590,000 159,743,925 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.5 3.5.1 รอยละของบุคลากรที่นําองคความรู
ไปเผยแพรและบริการวชิาการแกสังคม  

รอยละ 30 28.30 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 4.1 มีกลไกการอนุรักษและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ (คุณภาพ) 
เปาประสงค 4.2 มหาวิทยาลัยสรางจิตสํานึก รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน หนวยงานท่ีรับผดิชอบ รอบการเก็บขอมูล หมายเหตุ 

4.1 4.1.1 จํานวนโครงการบูรณาดานทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมกับสังคม 
ชุมชน องคกร 

โครงการ 25 20 กองศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

2 ต.ค.62 

 
อยูระหวางดําเนนิการ 

4.1.2 จํานวนผลงานดานการอนุรักษ 
ทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม    
ที่เผยแพรบนสื่อเทคโนโลย ี

ผลงาน 45 
 

39 กองศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 2 ต.ค.62 

 
อยูระหวางดําเนนิการ 

4.2 4.2.1 ระดับความสําเรจ็ของโครงการ 
Green University 

รอยละ 90 100 กองกลาง ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที่ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย เพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาองคกร) 
เปาประสงคที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital University (การพัฒนาองคกร) 
เปาประสงคที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคลองตัวเอ้ือตอการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
เปาประสงคที ่5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกลุมใหมของกระทรวงศกึษาธิการ (คุณภาพ) 
เปาประสงคที ่5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได และทรัพยสิน สามารถพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
รอบการเก็บขอมูล หมายเหต ุ

5.1 5.1.1 รอยละความสําเรจ็ของแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

รอยละ 70 100 กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.1.2 รอยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคล
พระนคร 

รอยละ 80 N/A 
 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

อยูระหวางดําเนินการเสนอ
คณะทํางานกําหนดแนวทางการขยาย
ผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา
ปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุม
ในประเด็นทุกๆดานตอไป (จะรายงาน
ผลรอบ 12 เดือน) 

5.2 5.2.1 รอยละความสาํเรจ็ในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารตามแบบจําลองการขบัเคลื่อน
มหาวิทยาลยัสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทลั 
6 ดาน 

รอยละ 80 69.85 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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เปา 
ประสงค 

ดัชนีชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
รอบการเก็บขอมูล หมายเหต ุ

5.3 5.3.1 ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละ 80 N/A 
 

สํานักประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

รอผลการประเมินประมาณเดือน ก.ย.65 

5.3.2 รอยละความสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ป 

รอยละ 85 57.58 กองนโยบาย 
และแผน 
  

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

ไมนับรวม KPI ที่ 5.3.2 และ KPI ที่รอ
ผลสิ้นปงบประมาณ (1.3.1 ,5.1.2 
,5.3.1 ,5.3.3 ,5.3.8) 
(บรรลผุล 19 KPI จาก 33 KPI) 
คิดเปนรอยละ 57.58 

5.3.3 รอยละความเสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 24 N/A กองนโยบาย 
และแผน 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

รอรายงานผลสิ้นปงบประมาณ 

5.3.4 รอยละความสําเร็จของการเตรียม 
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ 

รอยละ 100 100 สํานักงานอธิการบด ี ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.5 จํานวนองคความรูท่ีนํามาพัฒนา 
การปฏิบัติงานจริงของหนวยงานอยางเห็น
ผลเปนรูปธรรม 

จํานวน
องค

ความรู 

56 23 ศูนยจัดการความรู KM ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.6 ความสามารถในการเบิกจาย
งบประมาณ 

รอยละ ±2 -60.99* กองนโยบายและแผน ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.7 ความสามารถในการกอหนีผู้กพัน
รายงานงบลงทุน 

รอยละ 95 39.28 กองคลัง ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ดานการบริหารจัดการ 

คะแนน 4.75 N/A 
 

สํานักประกันคุณภาพ ปการศึกษา 
ขอมูล ณ 30 พ.ย. 64 

รอผลการประเมินประมาณเดอืน ก.ย.65 

5.4 5.4.1 จํานวนผูเขารับบริการสื่อการเรียนรู
ออนไลนระบบเปด และผูเขารวมอบรม   
ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาทักษะดาน Digital 
Economy 

จํานวนผู
เขารับ
บริการ 
(คน) 

2,000 102,648 สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุนยนต 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.5 5.5.1 รอยละรายไดอื่นที่นอกเหนือ จาก
งบประมาณภาครฐั 

รอยละ 25 33.47 กองคลัง 
 

ปงบประมาณ 
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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* ผลการดําเนินงานคาํนวณไดจากสูตร : 
รอยละของเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายของสํานักงบประมาณ – รอยละของผลการเบิกจาย
งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น รอยละ 100 – รอยละ 39.01 = รอยละ -60.99 
    * หมายเหตุ : เนื่องดวยปงบประมาณ 2565 ไมมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไดเปรียบเทียบเปาหมายของสํานักงบประมาณ 

 

ผลการดําเนินงานที่ต่ํากวาคาเปาหมายมาก 

 ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.5 จํานวนองคความรูที่นํามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนวยงานอยางเห็นผลเปนรูปธรรม 
ต่ํากวาคาเปาหมาย ซึ่งมีคาเปาหมาย 56 องคความรู มผีลการดําเนินงาน 23 องคความรู  

เนื่องจากบางคณะ/หนวยงาน ยังไมรายงานผล (หนวยงานที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัด : ศจร.) 
 

ลําดับ หนวยงานที่ยังไมรายงานผล 
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3. คณะบริหารธุรกิจ 

4. คณะศิลปศาสตร 

5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

6. สํานักงานอธิการบดี 

7. สถาบันภาษา 
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1.2 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดัชนีชี้วัดท้ังสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด มีการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จํานวน 5 ดัชนีชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 17.24 (ขอมูล ณ 31 มนีาคม 2565) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2 เปนเพียงการรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูระหวาง
การดําเนินการ และผลการดําเนินงานสมบูรณนั้นตองรอผลสิ้นปงบประมาณ จํานวนดัชนีชี้วัดที่รอการรายงานผล
ในรอบสิ้นปมีทั้งสิ้น 24 ดัชนีชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

มีผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จํานวน 5 ดัชนีช้ีวัด คิดเปนรอยละ 17.24 

5 KPI 

24 KPI 

17.24 % 

75.86 % 

82.76 % 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน จําแนกรายดชันชีี้วัด สามารถสรุปผลการดําเนนิงานได ดังนี ้

ดานการจัดการศกึษา : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล  (จํานวน 23 ดัชนีชี้วัด) 
1.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ  

ดัชนีชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํตรงสาขา
หรือสาขาที่เกีย่วของ 

รอยละ 78 64.98 กองพัฒนานักศึกษา *ใชขอมูล ของ นศ. 
ปการศึกษา 2563 

1.1.2 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ
ที่มีตอผูสาํเรจ็การศึกษา 

รอยละ  85 84.40 

1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ ศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป                                           

รอยละ 85 73.38 

1.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
1.2.1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา คน 1,586 N/A สํานักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน  
อยูระหวางการอนุมตัปิรญิญา 

1.2.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม  คน 1,760 N/A อยูระหวางการรับนักศึกษา 
1.2.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  คน 5,045 N/A ใชขอมูล ณ สิ้นเดือนของ

ทุกเดือน 
1.2.4 ผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสตูร 
รอยละ 90 N/A อยูระหวางการอนมุัติปรญิญา 

1.2.5 ผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 90 N/A อยูระหวางการอนมุัติปรญิญา 

1.2.6 ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ไดจัดสรร (ไมรวมงบลงทุน) 

บาท 3,707,200 1,749,600.03 กองนโยบายและแผน  

1.3 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.3.1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา คน 1,841 N/A สํานักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียนม  
อยูระหวางการอนมุัติปรญิญา 

1.3.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 2,667 N/A อยูระหวางการรับนักศึกษา 
1.3.3 จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,601 N/A  
1.3.4 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
รอยละ 90 N/A อยูระหวางการอนมุัติปรญิญา 

1.3.5 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 85 N/A อยูระหวางการอนมุัติปรญิญา 

1.3.6 ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ  
ที่ไดรับจดัสรร (ไมรวมงบลงทุน) 

บาท 31,766,600 13,050,462.71 กองนโยบายและแผน  
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ดัชนีชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.4 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
- โครงการพฒันาและผลิตกําลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
1.4.1 จํานวนผูเขารับบริการ คน 100 N/A 

สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุนยนต 

ยังไมมีผลการดําเนินงานเนื่องจาก
ยังไมไดสงมอบของ มีการลงนาม
ในสัญญาวันที่ 31 ม.ค.65 และมี
ระยะเวลาสงมอบของภายใน 
120 วัน นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญา 

1.4.2 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ รอยละ 80 N/A 
1.4.3 จํานวนผูเขารับบริการ คน 100 N/A 
1.4.4 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ รอยละ 80 N/A 

1.5 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
- โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 
1.5.1 จํานวนผูใชประโยชนจาก e-Learning 

Platform 
คน 300 N/A สถาบันอัญมณี 

เครื่องประดับไทย
และการออกแบบ 

เนื่องจาก สอญ.อยูระหวางการ
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจดัทํา
ขอกําหนดขอบเขตงานโครงการ 
IGJD ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน เม.ย.65  
ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูล
ได และจากสถานการณโควิด 19 
ทําใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว 

1.5.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 N/A 
1.5.3 จํานวนผูใชประโยชนจาก e-Learning 

Platform 
คน 300 N/A 

1.5.4 ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 N/A 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม   

4.1 ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (จํานวน 6 ดัชนีชี้วัด) 

4.1.1 จํานวนโครงการ / กจิกรรม ที่มีการเผยแพร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 85 N/A กองศิลปวัฒนธรรม มีการปรับแผนโครงการการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : ประโยชนแทแกมหาชน”   
จากเดิมดําเนินการในเดือน มี.ค.65 
ปรับเปนวันท่ี 19-25 ก.ย.65 
เนื่องจากตองดําเนินการตาม
กําหนดการของโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ สวนจิตลดา 
พระราชวังดุสติ 

4.1.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 

รอยละ 90 N/A 

4.1.3 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม โครงการ 1 N/A 

4.1.4 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 90 N/A 

4.1.5 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ  96 N/A 

4.1.6 ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ไดรับจดัสรร 

บาท 
 

180,000 N/A กองนโยบายและแผน แผนการเบิกจายอยูไตรมาส 3 

 

13



สวนที่ 2 
ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกออกไดดังนี้ 

2.1 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จํานวน 658,012,100.00 บาท มีแผนการใชจายจําแนกตามแผนงาน ดังนี้   
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มีผลการใชจายจริง ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) จํานวน 256,687,979.56 บาท คิดเปนรอยละ 39.01 ซึ่งจําแนก

ตามแผนงาน ดังนี้ 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไดรับจัดสรร (บาท) 
ใชจายจริง* 

(บาท) 
คิดเปนรอยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 502,260,200.00 240,074,736.82 47.80 
2. แผนงานพื้นฐานดานการพฒันาเสริมสราง
ศักยภาพคน 

132,253,800.00 16,287,382.74 12.32 

- ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 9,346,200.00 1,749,600.03 18.72 
- ผลผลิตผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
122,727,600.00 14,537,782.71 11.85 

- ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
- ผลผลิตผลงานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 180,000.00 0.00 0.00 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(โครงการพัฒนาและผลิตกําลงัคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0) 

19,849,600.00 0.00 0.00 

4.แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู (โครงการ IGJD - educenter) 

3,648,500.00 325,860.00 8.93 

รวม 658,012,100.00 256,687,979.56 39.01 
*ผลการใชจาย ณ 31 มีนาคม 2565  (สิ้นไตรมาส 2) ขอมูลจากกองคลัง 
 

เมื่อเปรียบเทียบรอยละของผลการใชจายงบประมาณกับเปาหมายของสํานักงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

งบประมาณ
รายจาย 

ผลการใชจายจริง 
(%) 

เปาหมายมทร.พระนคร  
(สํานักงบประมาณ) 

รอบ 6 เดือน 
(%) ผลตาง (%) 

ภาพรวม 39.01 48.00 -8.99 
รายจายประจํา 47.12 50.06 -2.94 
รายจายลงทุน 1.28 38.42 -37.14 

*หมายเหตุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
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เมื่อพิจารณาผลการใชจาย พบวา รอยละของภาพรวมผลการใชจายงบประมาณรายจาย ต่ํากวาเปาหมาย
สํานักงบประมาณ รอยละ 8.99 เนื่องจาก 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 11,055,263.18 
บาท เนื่องจากยังไมเบิกจายอัตราวางของลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติ จํานวน 8 อัตรา ทั้งนี้กองบริหารงานบุคคล
ไดมีการประชาสัมพันธไปยังคณะและหนวยงาน เพ่ือเปดรับสมคัรการจางงานลูกจางชาวตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

(2) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาฯ เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 
26,553,417.26 บาท เนื่องจากมีงบลงทุนที่มีแผนใชจายสะสมรอบ 6 เดือน จํานวน 14 รายการ เบิกจายตามแผน 
3 รายการ ยังไมเบิกจายตามแผน 11 โครงการ 23,396,780.00 บาท ประกอบดวย ครุภัณฑ 9 รายการ จํานวน
เงินรวม 19,134,100.00 บาท สิ่งกอสรางที่ยังไมเบิกจาย 2 รายการ จํานวนเงินรวม 3,900,000.00 บาท  
มีเงินคงเหลือจากการเบิกจายงบลงทุนแลวจํานวน 362,680.00 บาท ทั้งนี้ยังมีงบอุดหนุน (คาใชจายดําเนินงาน)  
ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 3,156,637.26 บาท 

(3) แผนยุทธศาสตรฯ (โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 
4.0 เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวน 19,849,600.00 บาท เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนงบลงทุน (ครุภัณฑ) จํานวน 1 รายการ จํานวน 19,849,600.00 บาท ซึ่งอยูระหวาง
การสงมอบของภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

(4) แผนงานยุทธศาสตรฯ (โครงการ IGJD-educenter) เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน 
จํานวน 1,702,440.00 บาท ทั้งนี้มี 6 รายการที่สงเอกสารเบิกไปยังกองคลังเรียบรอยแลง สถานะอยูระหวาง 
กองคลังตรวจสอบเอกสารเบิก 

 
 
เมื่อเปรียบเทียบรอยละภาพรวมของผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใชจาย
งบประมาณรายจาย ณ ไตรมาส 1 – 2 มีรอยละการเบิกจายใกลเคยีงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา 
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รายการเงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจาย) 

 
 
รายการเงินกันเหลื่อมป - งบประมาณเงินรายจาย ที่ยังไมเบิกจาย มีดังนี้ 

งบลงทุน : มีรายการที่ กันเงินมาใชป 65 ทั้ งสิ้น 5 รายการ (ครุภัณฑ 1 รายการ/สิ่งกอสราง 4 รายการ)  
ยังไมเบิกจาย 4 รายการ จํานวนรวม 64,987,417.54 บาท (-96.85%) ประกอบดวย 

1. ปรับปรุงหองพากยเสียงโทรทัศนฯ ค.สื่อสารฯ ยังไมเบิกจายจํานวน 715,000.00 บาท 
(เบิกจายแลว 1 งวด)  

2. ปรับปรุงสนามอเนกประสงค ค.สิ่งทอฯ ยังไมเบิกจายจํานวน 1,134,550.20 บาท  
3. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร6ชั้น 3 ค.สถาปตยฯ จํานวน 6,137,867.34 บาท  
4. กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ ค.สถาปตยฯ จํานวน 57,000,000.00 บาท  
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2.2 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได จํานวน 347,512,750.00 บาท มีแผนการใชจายจําแนก

ตามแผนงาน ดังนี้ 

 

 

มีผลการใชจายจริง ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) จํานวน บาท คิดเปนรอยละ 114,192,037.64 คิดเปนรอยละ 

32.86 ซึ่งจําแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

งบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน* 

ไดรับจัดสรร (บาท) ใชจาย (บาท) คิดเปนรอยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 47,956,950.00 18,839,390.35 39.28 
2. แผนงานพื้นฐานดานการพฒันาเสริมสรางศักยภาพคน 262,434,890.00 64,649,820.60 24.63 

- ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 67,732,340.00 16,261,060.50 24.01 
- ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 192,304,280.00 75,432,208.25 39.23 
- ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 1,149,480.00 121,401.85 10.56 
- ผลผลิตผลงานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 1,248,790.00 278,760.00 22.32 

3. แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,432,500.00 0.00 0.00 
งบกลางคณะ 20,688,410.00 2,337,459.57 11.30 
งบกลางมทร.พระนคร 15,000,000.00 921,757.12 6.15 

รวม 347,512,750.00 114,192,037.64 32.86 
*ผลการเบิกจาย ณ 31 มีนาคม 2565 ขอมูลจากกองคลัง 
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เมื่อเปรียบเทียบรอยละของผลการใชจายงบประมาณ กับเปาหมาย มทร.พระนคร รอบ 6 เดือน พบวา 
รอยละของภาพรวมผลการใชจายงบประมาณเงินรายได 32.86 ต่ํากวาเปาหมาย มทร.พระนคร รอยละ -11.20     
ดังตาราง 

งบประมาณ 
เงินรายได 

ผลการใชจายจริง 
(%) 

เปาหมายมทร.พระนคร  
รอบ 6 เดือน 

(%) ผลตาง 
ภาพรวม 32.86 44.06 -11.20 
รายจายประจํา 33.64 41.18 -7.54 
รายจายลงทุน 17.72 100 -82.28 

เมื่อพิจารณาผลการใชจาย พบวา รอยละของภาพรวมผลการใชจายงบประมาณเงินรายได ต่ํากวา 
คาเปาหมาย รอยละ 11.20 เนื่องจาก 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 4,786,479.65 
บาท เนื่องจากยังไมเบิกจายอัตราวางของลูกจางชั่วคราว จํานวน 45 อัตรา เมื่อเปรียบเทียบผลกับ ณ ไตรมาส 1 
พบวา ในไตรมาส 2 มีการบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราว เพ่ิมขึ้นจากเดิม 7 อัตรา (ขอมูล ณ 31 มี.ค.65) 

(2) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาฯ เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 
23,789,642.71 บาท  จําแนกได ดังนี้ 

2.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ) มีแผนใชจายสะสมรอบ 6 เดือน จํานวน 64 รายการ เบิกจายตามแผน 
30 รายการ ยังไมเบิกจายตามแผน 34 รายการ จํานวน 14,058,190.00 บาท เบิกจายงบกลาง 4 รายการ จํานวน 
133,706.00 บาท และมีเงินคงเหลือจากการเบิกจายงบลงทุนแลวจํานวน 98,104.90 บาท  

2.2 งบรายจายอ่ืน (โครงการ) มีแผนใชจายสะสมรอบ 6 เดือน จํานวน 94 จํานวน 
10,469,330.00 บาท เบิกจายตามแผน 41 โครงการ จํานวน 3,715,849.88 บาท ยังไมเบิกจายรวม 53 โครงการ 
จํานวน 2,813,180.00 บาท เบิกจายงบกลาง 3 โครงการ จํานวน 195,994.12 บาท คงเหลือจากการเบิกจาย 
507,516.00 บาท ทั้งนี้มีการเบิกจายกอนแผน 13 โครงการ จํานวน 799,300.00 บาท 

2.3 งบดําเนินงาน ยังไมเบิกจาย จํานวน 5,543,384.38 บาท 
2.4 งบอุดหนุน ยังไมเบิกจาย จํานวน 1,395,000.00 บาท 

(3) โครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบอุดหนุน)  ยังไมเบิกจายตามแผน ณ ไตรมาส 2 จํานวน 
1,432,500.00 บาท  

(4) งบกลางยังไมเบิกจาย ณ ไตรมาส 2 จํานวน 5,662,843.31 บาท 
(5) คงเหลือจากการเบิกจาย ณ ไตรมาส 2 จํานวน 3,259,216.69 บาท 
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เมื่อเปรียบเทียบรอยละภาพรวมของผลการใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใชจาย
งบประมาณรายจาย ณ ไตรมาส 1 – 2 มีรอยละการเบิกจายใกลเคยีงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา 
 
 
รายการเงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได) 

 

 
 
รายการเงินกันเหลื่อมป - งบประมาณเงินรายได ที่ยังไมเบิกจาย มีดังนี้ 
1. งบดําเนินงาน : มีรายการที่กันเงินมาใชป 65 ทั้งสิ้น 8 รายการ จํานวน 3,968,307.22 บาท  

ซึ่งผลตางงบดําเนินงาน ประกอบดวย 
- ยังไมเบิกจาย 3 รายการ จํานวน 3,122,718.32 บาท  
- คงเหลือจากการเบิกจาย 359,442.01 บาท  
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2. งบลงทนุ : มีรายการที่กันเงนิมาใชป 65 ทั้งสิ้น 39 รายการ (ครุภัณฑ 31 รายการ/สิ่งกอสราง 
8 รายการ) จํานวน 110,955,859.00 บาท ซึ่งผลตางงบลงทุน ประกอบดวย 

- รายการครุภัณฑ ที่ยังไมเบิกจาย 24 รายการ จํานวน 33,703,000.00 บาท 
- รายการสิ่งกอสราง ที่ยังไมเบิกจาย 7 รายการ จํานวน 64,619,000.00 บาท  
- คงเหลือจากการเบิกจาย จํานวน 878,887.50 บาท  

3. งบรายจายอื่น : มีรายการที่กันเงนิมาใชป 65 ทั้งสิ้น 8 โครงการ  
จํานวน 3,069,200.00 บาท ซึ่งผลตางงบรายจายอ่ืน ประกอบดวย 

- โครงการที่ยังไมเบิกจาย 4 โครงการ จํานวน 1,310,000.00 บาท  
- ยกเลิก 1 โครงการ จํานวน 300,000.00 บาท  
- คงเหลือจากการเบิกจาย จํานวน 621,324.50 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

21



3. เปรียบเทียบรอยละการใชจาย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (พ.ศ. 2563 – 2565) งบประมาณเงิน
รายจายและงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.1 เปรียบเทียบรอยละภาพรวมการเบิกจายงบประมาณเงินรายจาย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการขอกันเงินไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากงบลงทุน 
(สิ่ งกอสราง) ไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสถานการณ 
โรคระบาด COVID -19 มีการปดสถานที่/พ้ืนที่ทําใหผูรับจางไมสามารถเขามาดําเนินการไดทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนดจึงทําใหผลการเบิกจายต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.2 เปรียบเที่ยบรอยละภาพรวมการเบิกจายงบประมาณเงินรายได 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

22



 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีจํากัด จึงมีแผนการใช
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน รวมทั้งโครงการงบรายจายอ่ืน จึงทําใหมีการใชจายงบประมาณเงิน
รายไดสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สวนที่ 3 
สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการปรับ

แผนการดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจายอ่ืน ใชขอมูล ณ 31 มี.ค. 65 ทั้งนี้ขอมูลการปรับแผน 

ที่ปรากฏดานลางนี้  จะถูกนําเสนอตอการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่  6 /2565 

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เพ่ือพิจารณาตอไป สามารถจําแนกได ดังนี้ 

3.1 งบประมาณรายจาย   จําแนกตามประเภทงบที่มีการปรับแผน ไดดังนี้ 

3.1.1 งบลงทนุ (ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) 

หนวยงาน 
จํานวนรายการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
รายการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุนยนต 1 - - - - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - - - - 1 

3.1.2 งบอุดหนุน 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

แผนงานยุทธศาสตรฯ (โครงการ IGJD) 
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 

1 - - - - 1 

แผนงานพื้นฐานฯ 
กองศิลปวัฒนธรรม 1 - - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 2 - - - - 2 

หมายเหตุ การปรับแผนขางตนของงบประมาณรายจาย เปนการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทานั้น ไมไดเปนการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ที่ไดทํา

ความตกลงกับสํานักงบประมาณไวกอนหนา (แผนสํานักงบประมาณ) 
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3.2 งบประมาณเงินรายได จําแนกตามประเภทงบที่มีการปรับแผน ไดดังนี้ 

3.2.1 งบรายจายอื่น (โครงการ) 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 1 1 1 - 1 4 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4 - - - - 4 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 - - - - 8 
คณะบริหารธุรกิจ 15 - 1 3 1 20 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 - - - - 11 
คณะวิศวกรรมศาสตร 6 - 1 - - 7 
คณะศลิปศาสตร 9 - - - 2 11 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 4 1 - - 7 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 1 - - - 3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 - - - - 2 
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุนยนต - - - - - 0 
สถาบันภาษา 3 - - - - 3 
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
 และการออกแบบ 

- - - - - 0 

สํานักงานอธิการบด ี 1 - - - - 1 
กองกลาง - 1 - - - 1 
กองคลัง 1 - - - - 1 
กองนโยบายและแผน - - - - - 0 
กองบริหารงานบุคคล 2 - - - - 2 
กองพัฒนานักศึกษา 1 - - - 3 4 
กองสื่อสารองคการ 1 - - - - 1 
กองศิลปวัฒนธรรม 1 - - - - 1 
สํานักประกันคุณภาพ - - - - - 0 
ศูนยการจัดการความรู 2 - - - - 2 
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย 2 - - - 1 3 
ศูนยบมเพาะธรุกิจ - - - - - 0 

รวมทั้งสิ้น 74 7 4 3 8 96 
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3.2.2  งบลงทุน (ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) 

หนวยงาน 
จํานวนรายการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2 - - - - 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 5 - - - - 5 

 

3.2.3 งบอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม) 

หนวยงาน 

จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

คณะบริหารธุรกิจ 1 - - - - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - - - - 1 

 

 

ทั้งน้ีมีการขอบรรจโุครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังน้ี 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน 
(1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

0.00 318,720.00 แผน 0.00 5,800.00 0.00 91,500.00 60,000.00 15,000.00

0.00 83,594.00 ผล 0.00 4,800.00 0.00 41,294.00 36,900.00 600.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 68,400.00 แผนเงนิ

0.00 29,400.00 ผลเงิน 29,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 3,600.00 แผนเงนิ

0.00 600.00 ผลเงิน 600.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 21,600.00 แผนเงนิ

0.00 7,500.00 ผลเงิน 7,500.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 59,200.00 แผนเงนิ 59,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ 60,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 30,000.00 แผนเงนิ 15,000.00

0.00 13,054.00 ผลเงิน 13,054.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 32,300.00 แผนเงนิ 32,300.00

0.00 28,240.00 ผลเงิน 28,240.00

หมายเหตุ

3

1
โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา(ภาค

ปกต)ิประจําปงบประมาณ 2565

2
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศกึษา 2564 (ปรับแผน)

7

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา(ภาค

สมทบ)ประจําปงบประมาณ 2565

4
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ปรับแผน - เลื่อนไมมีกําหนด)

6
โครงการ สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ

และระดับนานาชาติ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ยุคดิจิทัล (สายสนับสนุน)

5
โครงการ การแขงขันทักษะวชิาชีพครู Teaching Academy

(ขอยกเลิกโครงการ)

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หนังสือที่ อว 0652.02/61 ลว 19 ม.ค. 65 ขอ

ปรับกลุมเปาหมายจาก 168 คน เปน 143 คน 

เนื่องจากมีนศ.พนสภาพ/ถอนสภาพนศ. อธิการบดี

อนุมัติ 11 ก.พ.65

หนังสือที่ อว 0652.02/1473 ลว 24 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงาน-เลื่อนออกไปไมมีกําหนด 

(รอหนวยงานที่รับผิดชอบแจงกําหนดการอีกคร้ัง) 

อธิการบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65

หนังสือที่ อว 0652.02/1473 ลว 24 ธ.ค. 64

ขอยกเลิกโครงการ 

อธิการบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 1 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 9,400.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 5,800.00 แผนเงนิ 5,800.00

0.00 4,800.00 ผลเงิน 4,800.00

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 28,420.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 3,072,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 400,000.00 0.00

0.00 535,025.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,025.00

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 105,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

13
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21

12
โครงการสงเสริมอาชีพดานคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

9
โครงการ สงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในยุคโลก

ดิจิทัล

10 โครงการสืบสานศาสตรพระราชา

11
โครงการถายทอดองคความรูผลงานวิจัยดานคหกรรมศาสตร

เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจในชุมชน

8 โครงการ เตรยีมความพรอมสูความเปนครูมืออาชีพ

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 2 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 240,000.00 แผนเงนิ

0.00 10,000.00 ผลเงิน 10,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 55,750.00 ผลเงิน 55,750.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 400,000.00 แผนเงนิ 400,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 657,000.00 แผนเงนิ

0.00 319,275.00 ผลเงิน 319,275.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ 150,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

อยูระหวางขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ

19
โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมตางๆ ของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

20 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

17
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศกึษา 2564 

(ปรับแผน)

18
โครงการ  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรสูความเปนเลิศทางดานคหกรรม

ศาสตร  (ปรับแผน)

15 โครงการจัดทําวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มทร.พระนคร

16
โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2565

14 โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ

หนังสือที่ อว.0652.18/4209 ลว 7 ธ.ค.64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานจาก 12-15 ม.ค.64 เปน 

11-14 พ.ค.65 และปรับแผนเบิกจาก ก.พ.65 เปน

 ม.ิย. 65  อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค.64

หนังสือที่ อว.0652.18/1031 ลว 10 ก.พ. 65 ขอ

ปรับชื่อโครงการเปน"โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

 ประจําปการศึกษา 2564" ปรับกกลุมเปาหมาย

จาก 400 คนเปน 385 คน ดําเนินโครงการวนัที่ 10

 -11 ม.ีค. 65 และมีการปรับรายละเอียด

งบประมาณในวงเงนิเดิม  อธิการบดีอนุมัติ 21 

ก.พ.65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 3 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 180,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 250,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ 150,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 150,000.00 ผลเงิน 150,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

25
โครงการตามรอยพระราชดําริเพื่ออนุรักษและพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช (ปรับแผน)

26 โครงการสืบสานงานประเพณแีละวัฒนธรรมไทย

23
โครงการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ 

ตางประเทศ

24
โครงการ ปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาเพื่อสรางความรับผดิชอบ

ตามนโยบาย 3D  (ปรับแผน)

21
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสูความเปน

เลิศทางดาน Digital University

22
โครงการจัดทําสื่อวิดีทัศนแนะนําหลักสูตร คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร

หนังสือที่ อว 0652.18/772 ลว 21 ม.ค.65 ขอ

ปรับการดําเนินโครงการจาก 13-15 ม.ีค. 65 

จังหวัดอุทัยธานี แผนเบิกจาย เม.ย. 65 เปลี่ยนเปน

 11-13 ก.พ. 65 จังหวัดระยอง แผนเบิกจาย ม.ีค. 

65 และปรับรายละเอียดงบจากคาใชสอย 79,600 

บาทเปน 77,600 บาท คาวัสดุ 54,200 บาทเปน 

56,200 บาท  อธิการบดีอนุมัติ 31 ม.ค. 65

หนังสือที่ อว 0652.03/1031 ลว 10 ก.พ. 65 ขอ

ปรับกลุมเปาหมายจาก 410 คนเปน 350 คน ปรับ

วันจัดกิจกรรมจาก ธ.ค. 64 เปน 23 - 26 ม.ีค. 65 

แผนเบิกจาย จาก ม.ค. 65 เปนภายใน เม.ย. 65 มี

ปรับรายละเอียดงบประมาณแตใชวงเงนิเดิม 

อธิการบดีอนุมัติ  21 ก.พ. 65

หนังสือที่ อว 0652.03/1466 ลว 21 ม.ีค.65 ปรับ

กลุมเปาหมายเปนออนไลน 340 คน และเขาอบรม

ในพ้ืนที่ 10 คน ปรับลดงบจาก 150,000 บาท เปน

 18,125 บาท ปรับรปูแบบเปน online & onsite 

ในวนัที่ 24 ม.ีค. 65 แผนเบิกจายเปน เม.ย. 65 

อธิการบดีอนุมัติ 23 ม.ีค. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 4 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

0.00 1,632,880.00 แผน 0.00 0.00 125,320.00 476,290.00 100,000.00 116,500.00

0.00 290,432.24 ผล 0.00 0.00 4,597.24 0.00 285,835.00 0.00

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 120,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 165,400.00 แผนเงนิ 65,400.00 100,000.00

0.00 7,800.00 ผลเงิน 7,800.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 86,390.00 แผนเงนิ 44,680.00

0.00 3,600.00 ผลเงิน 3,600.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 30,000.00 แผนเงนิ 30,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

29 โครงการใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษา (ปรับแผน)

30
โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรยีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแผน)

27 โครงการสรางเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล (ปรับแผน)

28
โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถวยพระราชทาน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิฒันาพรรณวดี  

(ปรับแผน)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หนังสือที่ อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ

ปรับลดงบระยะที่ 1 จาก 44,680 บาท เปน 3,600

 บาท คงเหลือ 41,080 บาท โอนไปเงนิรายได ป.

ตรี ภาคปกติ งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน จัด

โครงการในรูปแบบ online วันที่ 4 พ.ย. 64 

อธิการบดีอนุมัติ 28 ต.ค. 64

 หนังสือที่ อว 0652.05/241 ลว 28 ม.ค.65 ขอ

ปรับลดงบระยะที่ 2 จาก 41,710 บาทเปน 3,600

 บาท คงเหลือ 38,110 บาทโอนไปยังงบเงนิรายได

ป 65 คณะ งบดําเนินงาน คาใชสอน จัดโครงการ

วันที่ 10 พ.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน  อธิการบดี

อนุมัติ 8 ก.พ.65

หนังสือที่ อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ

ปรับลดงบระยะที่ 1 จาก 65,400 บาท เปน 

14,400 บาท คงเหลือ 51,000 บาท โอนไปเงนิ

รายได ป.ตรี ภาคปกติ งบดําเนินงาน หมวด

คาตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online วันที่ 

26 พ.ย. 64  และปรับระยะที่ 2 ดําเนินการในวันที่

 18 ม.ค. 65 ในรูปแบบ online อธิการบดีอนุมัติ 

28 ต.ค. 64  // ดําเนินการระยะที่ 1 แลว 26 พ.ย.

 64

หนังสือที่ อว.0652.04/1766 ลว 3 พ.ย.64 ขอ

ปรับลดงบจาก 30,000 บาท เปน 5,000 บาท 

คงเหลือ 25,000 บาท โอนเขาหมวดงบดําเนินงาน 

คาตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online/onsite

 อธกิารอนุมัติ 5 พ.ย. 64

 ดําเนินการแลวเสร็จ/รอผล/อยูระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว.0652.04/351 ลว 9 ก.พ. 65 ขอปรบั

ลดงบจาก 120,000 บาท เปน 81,725 บาท 

คงเหลือ 38,275 บาท โอนไปยังงบเงินรายได ป 65

 ป.ตรี ภาคปกติ งบดําเนินงาน คาใชสอย ปรับ

รูปแบบ Online-onsite ระหวางวันที่ 1 ม.ีค. - 27

 พ.ค. 65 แผนเบิกจาย จาก เม.ย. 65 เปน ม.ิย. 65

 อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 65
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 79,920.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 162,000.00 แผนเงนิ 86,500.00

0.00 10,997.24 ผลเงิน 997.24 10,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 511,880.00 แผนเงนิ 247,950.00

0.00 248,175.00 ผลเงิน 248,175.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 166,000.00 แผนเงนิ 15,240.00 150,760.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 83,710.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

35
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล  (ปรับแผน)

36
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2564 

(ปรับแผน)

33 โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

34
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ประจําปงบประมาณ 2565

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565

32
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคส่ือดาน

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (ปรับแผน)

หนังสือที่ อว 0652.18/340 ลว 8 ก.พ. 65 ปรับงบ

จาก 83,710 บาทเปน 3,600 บาท คงเหลือ 

80,110 บาท ปรับกลุมเปาหมายจาก 310 คนเปน 

228 คน จัดอบรมในรูปแบบ online วันที่ 28 ก.พ.

 65 อธิการบดีอนุมัติ  18 ก.พ. 65

ดําเนินการแลวเสร็จ // อยูระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว 0652.04/1937 ลว 1 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานจาก 1 ระยะจาก พ.ย.-

ม.ีค.64 เปน 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เปนวันที่ 22 

ธ.ค. 64 รูปแบบ online งบ 1,800 บาท และ

ระยะที่ 2 เปน 24 ม.ค. - 18 ก.พ. 65 ในรูปแบบ 

onsite งบ 78,120 บาท อธิการบดีอนุมัติ 15 ธ.ค.

 64

หนังสือที่ อว 0652.04/296 ลว 4 ก.พ. 65 ขอปรบั

ระยะที่ 2 จาก 24 ม.ค. 65 - 18 ก.พ. 65 เปน 22 -

 28 ก.พ. 65 ในรูปแบบ online & onsite 

อธิการบดีอนุมัติ 18 ก.พ. 65

ดําเนินการแลวเสร็จ /รอผล/ อยูระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว.0652.04/1744 ลว 29 ต.ค. 64 ขอ

ปรับงบจาก166,000 บาท เปน 157,960 บาท 

คงเหลือ 8,040 บาท แบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 

ปรับจาก พ.ย. 64 เปนวันที่ 9 ม.ีค.65 แผนเบิกจาก

 ธ.ค. 64 เปน ม.ีค. 64 ในรูปแบบออนไลน ระยะที่

 2 ปรับจัดจาก ธ.ค. 64 เปน 28-29 เม.ย. 65 แผน

เบิกจาก ม.ค. 65 เปน พ.ค. 65 จัดตางจังหวัด  

อธิการบดีอนุมัติ  4 พ.ย.64

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 6 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 77,580.00 แผนเงนิ 77,580.00

0.00 19,860.00 ผลเงิน 19,860.00

0.00 6,262,250.00 แผน 0.00 0.00 299,150.00 161,400.00 236,400.00 632,680.00

0.00 371,565.00 ผล 0.00 0.00 10,575.00 251,400.00 109,590.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 110,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 106,000.00 แผนเงนิ 106,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 95,400.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 116,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 198,000.00 แผนเงนิ 126,400.00 71,600.00

0.00 164,700.00 ผลเงิน 164,700.00

42 โครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล  (ปรับแผน)

40
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหาร

จัดการองคกร

41
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการบริหารงานโลจิ

สติกสดวยขอมูลดิจิทัล

38
โครงการสัมมนาและแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูความเปนเลิศ

 ครั้งที่ 7

39 โครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ครั้งที่ 6 (ปรับแผน)

37 โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  (ปรับแผน)

คณะบริหารธุรกิจ

หนังสือที่ อว02652.05/2684 ลว 15 พ.ย.64 ขอ

ปรับวงเงนิจาก 198,000 บาท เปน 197,100 บาท

 คงเหลือ 900 บาท จัดในรูปแบบ onsite/online 

อธิการอนุมัติ 22 พ.ย.64

หนังสือที่ อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ

ปรับลดงบจาก 77,580 บาท เปน 63,300 บาท 

คงเหลือ 14,280 บาท โอนไปเงนิรายได ป.ตรี ภาค

ปกติ งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน จัดโครงการ

ในรูปแบบ online วันที่ 22-24 ธ.ค. 64 อธิการบดี

อนุมัติ 28 ต.ค. 64  ดําเนินการแลวเสร็จ/สงสรปุ

โครงการแลว

หนังสือที่ อว 0652.05/0731 ลว 16 ม.ีค.65 

ขอรับลดงปม.จาก106,000 บาท เปน 94,200 บาท

 คงเหลือ 11,800 บาทโอนไปเงนิรายได ป 65 ป.ตรี

 ภาคปกติ หมวดคาใชสอย ปรับแผนการ

ดําเนินงานจาก ก.พ. 65 เปน 1-3 เม.ย. 65 ปรับ

แผนการเบิกจายจาก ม.ีค. 65 เปน พ.ค. 65 จัด

โครงการในรูปแบบ Online & Onsite อธิการบดี

อนุมัติ 25 ม.ีค. 65  // ดําเนินการแลวเสร็จ อยู

ระหวางเบิกจาย
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 220,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 1,260,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 34,700.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 36,500.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 119,200.00 แผนเงนิ 67,000.00 52,200.00

0.00 49,590.00 ผลเงิน 49,590.00

46
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพใน

วารสาร"

47
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคกรแหงการเรียนรู และ

ประกันคณุภาพ  (ปรับแผน)

44 โครงการพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

45
โครงการสรางนักวิจัยรุนใหมใหมีศักยภาพการทํางานวิจัยเพ่ือ

ความเปนเลิศดานบริหารธรุกิจ

43 โครงการสัปดาหวิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

หนังสือที่ อว.0652.05/2885 ลว 7 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับระยะที่ 1 งบจาก 67,000 บาท เปน 65,230 

บาท คงเหลือ 1,770 บาท โอนไปยังเงนิรายได ป.

ตรี ภาคปกติ งบดําเนินงาน คาใชสอย ปรับการ

ดําเนินงานจากเดิมพ.ย. 64 เปน 13-14 ม.ค. 65 

แผนเบิกจาก ธ.ค. 64 เปน ม.ค. 65  

อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 64

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 8 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 96,460.00 แผนเงนิ 48,710.00

0.00 10,575.00 ผลเงิน 10,575.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 45,350.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 163,000.00 แผนเงนิ 86,500.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 80,000.00 แผนเงนิ 80,000.00

0.00 75,600.00 ผลเงิน 75,600.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 190,000.00 แผนเงนิ 190,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไมเบิกจาย

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ // อยูระหวางคณะสงเบิก

หนังสือที่ อว 0652.05/2550 ลว 2 พ.ย. 64 ปรับ

ลดงบจาก 80,000 บาท เปน 75,600 บาท จัด

อบรม 20-21, 27-28 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน 

อธิการอนุมัติ 15 พ.ย.64

52
โครงการสัมมนาและแขงขันทักษะทางวิชาการดาน

บริหารธรุกิจ 9 มทร.

50 โครงการพัฒนาวารสารบริหารธุรกิจ

51
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมความพรอมในการเปน

ผูประกอบการยุค 4.0 (ปรับแผน)

48
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝกงาน ประจําปการศึกษา

 2564 คณะบริหารธุรกิจ (มี 3 ระยะ) (ปรับแผน)

49
โครงการสัมมนาและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจําป

การศกึษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ  (ปรับแผน)

หนังสือที่ อว. 0652.05/0360 ลว 8 ก.พ. 65 ปรับ

กลุมเปาหมายจาก 446 คนเปน 461 คน ปรับลด

งบจาก 45,350 บาท เปน 32,148 บาท คงเหลือ 

13,202 บาท โอนไปยังเงนิรายไดป 65 ป.ตรี ภาค

ปกติ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย จัดในรูปแบบ 

online&onsite ในวนัที่ 1 ม.ีค. 65 อธิการบดี

อนุมัติ 21 ก.พ. 65 // ดําเนินการแลวเสร็จ / อยู

ระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว.0652.05/2508 ลว 28 ต.ค. 64 ขอ

ปรับระยะที่ 1 งบจาก 48,710 บาท เปน 12,900 

บาท คงเหลือ 35,810 บาท โอนไปยังเงนิรายได ป.

ตรี ภาคปกติ งบดําเนินงาน คาใชสอย 

กลุมเปาหมายจาก 446 คน เปน 424 คน จัดวันที่

จากเดิม 4 พ.ย. 64 เปน 5 พ.ย. 64 แผนเบิกเปน 

ธ.ค. 64 ในรูปแบบ online/onsite อธิการบดี

อนุมัติ 4 พ.ย.64

หนังสือที่ อว 0652.05/0358 ลว 26 ม.ค. 65 ขอ

ปรับระยะที่ 2 โดยปรับลดงบจาก 24,050 บาทเปน

 9,875 บาท คงเหลือ 14,175 บาทโอนไปยังเงนิ

รายไดป.ตรี ภาคปกติ หมวดคาใชสอย จัดโครงการ

จาก 17 ม.ีค. 65 เปน 15 ม.ีค. 65 ในรูปแบบ 

onsite&Online อธิการบดีอนุมัติ 7 กพ. 65
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 170,000.00 แผนเงนิ 170,000.00

0.00 60,000.00 ผลเงิน 60,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 240,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 240,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 1,896,980.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 258,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน ยกเลิกระยะที่ 1

ผลการดําเนินงาน

0.00 146,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 27,100.00 แผนเงนิ 12,100.00

0.00 1,200.00 ผลเงิน 1,200.00

หนังสือที่ อว. 0652.05/2514 ลว 29 ต.ค.64 

ยกเลิกโครงการ ระยะที่ 1 งบ 73,000 บาท โอนไป

ยัง เงนิรายได ป.ตรี ภาคสมทบ งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย อธิการบดีอนุมัติ 5 พ.ย. 64

หนังสือที่ อว. 0652.05/0255 ลว 26 ม.ค. 65  

ปรับลดงบจาก 240,000 บาทเปน 43,100 บาท 

คงเหลือ 196,900 บาทโอนไปยังงบเงนิรายได ป 65

 ป.ตรี ภาคปกติ คาใชสอย ในรูปแบบOnline 

อธิการบดีอนุมัติ 7 ก.พ.65 // ดําเนินการแลวเสร็จ

 //อยูระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว. 0652.05/0152 ลว 18 ม.ค. 65  

ปรับลดงบประมาณจาก 1,896,980.00 บาทเปน 

1,812,825.00 บาท คงเหลือ 84,155.00 บาท 

กลุมเปาหมายระยะที่ 1 จาก 4,267 คนเปน 3,893

 คน อธิการบดีอนุมัติ 25 ม.ค. 65

58
โครงการความรวมมือกับมหาลัยคูสัญญาในตางประเทศเพื่อ

แลกเปลี่ยนอาจารยอาคันตุกะ  (Visiting Professor)

(ยกเลิกโครงการระยะที่ 1)

59
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท 

(ปรับแผน)

56
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและ

สโมสรนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2565  (ปรับแผน)

57
โครงการความรวมมือกับมหาลัยคูสัญญาในตางประเทศเพื่อ

แลกเปลี่ยนบุคลากรสายผูสอนและนักศึกษา  (ปรับแผน - 

ยกเลิกโครงการระยะที่ 1)

54
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญา

ตรี ประจําปการศกึษา 2565

55
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปรญิญา

ตรี ประจําปการศกึษา 2564  (ปรับแผน)

53 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

หนังสือที่ อว. 0652.05/2593 ลว 9 พ.ย.64 ปรับ

งบระยะที่ 1 จาก 12,100 บาท เปน 1,200 บาท 

คงเหลือ 10,900 บาท วันที่ 13 พ.ย. 64 ใน

รูปแบบออนไลน อธิการบดีอนุมัติ 12 พ.ย. 64

หนังสือที่ อว.0652.05/0256 ลว 26 ม.ค. 65 ขอ

ยกเลิกโครงการระยะที่ 1 (แลกเปลี่ยนนักศึกษา) 

ยอด 180,000 บาท โอนเงนิไปยังเงนิรายได ป.ตรี 

ภาคสมทบ หมวดคาใชสอย อธิการบดีอนุมัติวนัที่ 

10 ก.พ.65

หนังสือที่ อว 0652.05/0742 ลว 18 ม.ีค. 65 ขอ

อนุมัติจัดโครงการระยะที่ 2 (แลกเปลี่ยนอาจารย) 

ระหวางวันที่ 14-21 พ.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัย 

FHWS สหพันธรัฐเยอรมันนี งบ 78,000 บาท 

อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย.65
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ 35,000.00 35,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 15,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 45,180.00 แผนเงนิ 45,180.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 17,100.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 15,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 4,800.00 แผนเงนิ 2,400.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 41,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.05/0591 ลว 3 ม.ีค. 65 ขอ

ปรับลดงบจาก 45,180 บาท เปน 17,000 บาท 

คงเหลือ 28,180 บาท โอนไปยังเงนิรายไดป 65 

ปวช.ภาคสมทบ งบดําเนินงาน คาใชสอย ดําเนิน

โครงการจาก ก.พ. 65 เปน 11-13 ม.ีค. 65 แผน

เบิกเปน เม.ย.65 ในรูปแบบ Online& Onsite 

อธิการบดีอนุมัติ 7 ม.ีค. 65

หนังสือที่ อว.0652.05/2594 ลว 9 พ.ย.64 ขอ

ยกเลิกโครงการ ระยะที่ 1 จํานวน 2,400 บาท โอน

เงินไปยังงบเงินรายได ป 65 ป.เอก ภาคสมทบ งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย อธิการบดีอนุมัติ 16 พ.ย. 64

หนังสือที่ อว 0652.05/0257 ลว 26 ม.ค.65 ขอ

ปรับลดงบจาก 15,000 บาทเปน 4,370 บาท โอน

เงินคงเหลือ 10,630 บาทไปยังงบเงนิรายได ปวช.

ภาคสมทบ งบดําเนินงาน คาใชสอย และปรับ

รูปแบบเปน onsite & Online อธิการบดีอนุมัติ 7

 ก.พ.65

66 โครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสูนานาชาติ

64
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2564 

(ปรับแผน - ไมขอใชงบประมาณ)

65
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก 

(ปรับแผน- ยกเลิกโครงการระยะที่ 1)

62
โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)

63
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2565

60
โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแหงการเรียนรูในยุค

ดิจิตอล และศึกษาดูงาน  (ยกเลิกโครงการ)

61
โครงการปฐมนิเทศการฝกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจําปการศกึษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ

(ปรับแผน)

หนังสือที่ อว.0652.05/2999 ลว 16 ธ.ค. 64 ขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการ โดยโอนงบ 70,000 บาท ไป

ยังเงินรายไดป 65 ป.โท ภาคสมทบ งบดําเนินงาน 

หมวดคาใชจาย อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค.64

หนังสือที่ อว.0652.05/0260 ลว 26 ม.ค.65 ขอจัด

โครงการในรูปแบบ online ในวนัที่ 17 ก.พ.65 

โดยไมขอใชเงนิงบประมาณ โอนเงนิไปยังงบเงนิ

รายได ป 65 ปวช. ภาคสมทบ งบดําเนินงาน คาใช

สอย อธิการบดีอนุมัติ 17 ก.พ.65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 11 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 120,480.00 แผนเงนิ 3,940.00 112,600.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 85,000.00 แผนเงนิ 85,000.00

0.00 9,900.00 ผลเงิน 9,900.00

0.00 734,390.00 แผน 0.00 0.00 443,440.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 107,421.85 ผล 0.00 0.00 7,200.00 65,790.00 30,789.85 3,642.00

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 7,231.85 ผลเงิน 3,589.85 3,642.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 21,400.00 แผนเงนิ 21,400.00

0.00 6,600.00 ผลเงิน 6,600.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ 20,000.00

0.00 15,400.00 ผลเงิน 15,400.00

หนังสือที่ อว.0652.05/2827 ลว 1 ธ.ค.64 ขอปรบั

งบจากเดิมระยะที่ 1 จาก 3,940 บาท เปน 2,500 

บาท ระยะที่ 2 จาก 112,600 บาท เปน 115,480

 บาท ระยะที่ 3 จาก 3,940 บาทเปน 2,500 บาท 

และปรับการดําเนินโครงการระยะที่ 2 จาก ม.ค. 

65 เปน 16-17 ธ.ค. 64

อธิการบดีอนุมัติ 3 ธ.ค.64 // ดําเนินการแลว

เสร็จ// อยูระหวางเบิกจาย

หนังสือที่ อว.0652.05/2591 ลว 9 พ.ย. 64 ปรับ

งบจาก 85,000 บาท เปน 9,900 บาท คงเหลือ 

75,100 บาท จัดวันที่ 29 พ.ย. 64 ในรูปแบบ 

onsite/online อธิการบดีอนุมัติ 15 พ.ย. 64

หนังสือที่ อว.0652.06/3102 ลว 17 พ.ย.64 ขอ

ปรับงบจาก 21,400 บาท เปน 6,600 บาท 

คงเหลือ14,800 บาท ดําเนินการ 1 วันวันที่ 27 

พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน  อธิการบดีอนุมัติ 25 

พ.ย.64

71 โครงการบูรณาการวัสดุศาสตรสูชุมชน (ปรับแผน)

69
โครงการใชประโยชนเศษวัสดุทางการเกษตรสูการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน  (ปรับแผน)

70
โครงการบริการวิชาการ ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรการติดตอสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน) 

(ปรับแผน)

68
โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สูนักธุรกิจมืออาชีพ

(ปรับแผน)

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

67
โครงการสงเสริมและยกระดับอาชีพภูมิปญญาทองถิ่น

(ปรับแผน)

หนังสือที่ อว.0652.06/3085 ลว 16 พ.ย.64 ขอ

ปรับงบจาก 20,000 บาท เปน 25,400 บาท 

คงเหลือ 4,600 บาท ดําเนินการวันที่ 12 ธ.ค. 64 

ในรูปแบบออนไลน  อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย.64

หนังสือที่ อว.0652.06/3241 ลว 1 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับลดงบจาก 50,000 บาทเปน 37,600 บาท 

คงเหลือ 12,400 บาทโอนไป เงนิรายได ป.ตรีภาค

ปกติ งบดําเนินงาน คาใชสอย จัดรูปแบบ online 

อธิการบดีอนุมัติ  15 ธ.ค. 64
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 35,040.00 แผนเงนิ 35,040.00

0.00 0.00 ผลเงิน

73
โครงการเตรียมความพรอมสูการประเมินสํานักงานสีเขียว 

(ปรับแผน)

72
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการประกอบ

อาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  (ปรับแผน)

หนังสือที่ อว. 0652.06/262 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ

ปรับวันจัดกิจกรรมจาก 2-3 ธ.ค. 64 เปน 28 ก.พ. 

65- 1 ม.ีค.65 และปรับรายละเอียดงบเปน คาใช

สอย 45,000 บาท คาวัสดุ 5,000 บาท แผน

เบิกจายจาก ธ.ค. 64 เปน ม.ีค. 65 อธิการบดี

อนุมัติ 11 ก.พ. 65

หนังสือที่อว. 0652.06/481 ลว 25 ก.พ. 65 ขอ

ปรับลดงบจาก 50,000 บาทเปน 7,200 บาท 

คงเหลือ 42,800 บาท โอนไปยังเงนิรายได ป.ตรี 

ภาคปกติ งบดําเนินงาน คณะ และปรับรูปแบบการ

ดําเนินโครงการจากจัดกิจกรรมที่ตางจังหวัดวนัที่ 

28 ก.พ - 1 ม.ีค. 65 เปนจัดโครงการแบบ online 

ในวนัที่ 28 ก.พ. 65  อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65 

 //ดําเนินการแลวเสร็จ //เบิกจายแลว 3,600.00 

บาท วันที่ 4 เม.ย. 65

หนังสือที่ อว. 0652/06.260 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ

ปรับกิจกรรมจาก 3 กิจกรรม เปน 2 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 online 14 ม.ีค. 65 งบ 8,960 บาท

กิจกรรมที่ 2 ที่คณะฯ 15 ม.ีค. 65 งบ 26,080 บาท

 แผนเบิกจายจาก ธ.ค. 64 เปน ม.ีค. 65

 อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 65 //ยังไมเบิกจาย 

จะดําเนินโครงการ 30-31 ม.ีค. 65
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 30,000.00 แผนเงนิ 30,000.00

0.00 9,600.00 ผลเงิน 9,600.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 10,000.00 แผนเงนิ 10,000.00

0.00 7,200.00 ผลเงิน 7,200.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 25,000.00 แผนเงนิ 25,000.00

0.00 1,800.00 ผลเงิน 1,800.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ 20,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 12,000.00 แผนเงนิ 12,000.00

0.00 5,200.00 ผลเงิน 5,200.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,950.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว. 0652.06/2969 ลว 8 พ.ย.64 ขอ

ปรับงบจาก 30,000 บาท เปน 9,600 บาท 

คงเหลือ 20,400 บาท จัดฝกอบรมจาก ธ.ค. 64 

เปน พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน อธิการบดีอนุมัติ

12 พ.ย. 64

81 โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

79 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)

80 โครงการ "แนะแนวการศึกษาและอาชีพสัญจร"

77
โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 1 การถายทอดความรูประสบการณการทํางานหลัง

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ปรับแผน)

78 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565

75

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปรับแผน)

76
โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ปรับแผน)

74 โครงการ สัปดาหวันวิทยาศาสตร

หนังสือที่ อว. 0652.06/2834 ลว 20 ต.ค. 64 ขอ

ปรับเปนรูปแบบออนไลน ปรบักลุมเปาหมายจาก 

89 คนเปน 90 คน  อธิการบดีอนุมัติ 1 พ.ย.64

หนงสือที่ อว 0652.06/634 ลว 10 ม.ีค.65 ปรับ

ลดงบจาก 20,000 บาท เปน 4,800 บาท คงเหลือ

 15,200 บาท โอนไปยัง เงนิรายไดป 65 ป.ตรี 

ภาคปกติ หมวดคาใชสอย ปรับกลุมเปาหมายจาก 

80 คน เปน 109 คน ดําเนินการในรปูแบบออนไลน

 วันที่ 29 ม.ีค. 65 แผนเบิกจาย เม.ย. 65 

อธิการบดีอนุมัติ 21 ม.ีค.65

หนังสือที่ อว. 0652.06/2893 ลว 29 ต.ค. 64 ขอ

ปรับงบจาก 25,000 บาท เปน 1,800 บาท ปรับ

การดําเนินงานจาก ธ.ค. 64 เปน 3 พ.ย.64 ใน

รูปแบบออนไลน   อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ย.64
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ 100,000.00

0.00 20,400.00 ผลเงิน 20,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 10,000.00 แผนเงนิ 10,000.00

0.00 9,990.00 ผลเงิน 9,990.00

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 80,000.00 แผนเงนิ 80,000.00

0.00 24,000.00 ผลเงิน 24,000.00

0.00 5,594,050.00 แผน 0.00 0.00 1,392,500.00 0.00 201,690.00 526,800.00

0.00 628,723.34 ผล 0.00 0.00 0.00 539,573.34 65,000.00 24,150.00

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 55,000.00 แผนเงนิ 55,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 600,000.00 แผนเงนิ 600,000.00

0.00 511,193.34 ผลเงิน 511,193.34

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 260,500.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ดําเนินการเรียบรอยแลว

บันทึกลงระบบ BPM แลว//

อยูระหวางสงเร่ืองเบิกจาย

87
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2565

85
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน

เกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคประชาชน

86
โครงการ การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 44

คณะวศิวกรรมศาสตร

83 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสูนักวัสดุศาสตร

84 โครงการ ศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู (ปรับแผน)

82
โครงการเพ่ิมทักษะการปฎบิัติงานทางดานคอมพิวเตอรเพื่อ

รองรบัอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตร

เทคโนโลยีดิจิทัล)

หนังสือที่ อว.065206/3180 ลว 24 พ.ย. 64 ขอ

ปรับงบจาก 80,000 บาทเปน 24,000 บาท 

คงเหลือ 56,000 บาท กลุมเปาหมายเปนนักเรียน 

อาจารยและบุคลากร จํานวน 145 คน เปน นศ.

ชั้นป 2-3 จํานวน 145 คน ดําเนินโครงการจาก 

ธ.ค. 64 เปน 30 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน 

อธิการบดีอนุมัติ 26 พ.ย. 64

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 15 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 159,200.00 แผนเงนิ 159,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 990,000.00 แผนเงนิ 495,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 82,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 342,860.00 แผนเงนิ

0.00 26,350.00 ผลเงิน 26,350.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 315,000.00 แผนเงนิ 157,500.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 87,200.00 แผนเงนิ 87,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 166,100.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไมเบิกจาย

ยังไมเบิกจาย //ไดรับแจงวาจะขอปรับแผน

เบิกจายโครงการเปน ม.ิย. 65 เนื่องจากตองรอ

เอกสารจาก กพศ.

หนังสือที่ อว 0652.07/327 ลว 11 ก.พ. 65 ปรับ

งบจาก 87,200 บาทเปน 53,950 บาท คงเหลือ 

33,250 บาท โอนไปยังเงนิรายได ป 65 ปวช. ภาค

สมทบ งบดําเนินงาน คาใชสอย ปรับกลุมเปาหมาย

จาก 200 คน เปน 157 คน ปรับการจัดกิจกรรม

จาก ม.ค. - ก.พ. 65 เปน 7 ม.ีค. 65 แผนเบิกจาย 

เม.ย. 65  อธิการบดีอนุมติ 21 ก.พ. 65

หนังสือที่ อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ปรับ

กลุมเปาหมายจาก 400 คนเปน 387 คน ปรับลด

งบจาก 159,200 บาท เปน 115,905 บาท 

อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.พ. 65 

//ดําเนินการแลว บันทึกในระบบ BPM แลว //อยู

ระหวางสงเรื่องเบิกกองคลัง

93
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจําปการศกึษา 2564  (ปรับแผน)

94
โครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจําปการศกึษา 2565

91
โครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-

ตางประเทศ

92
โครงการ กิจกรรมนักศกึษาระดับ ปวช. 

คณะวศิวกรรมศาสตร

89
โครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

คณะวศิวกรรมศาสตร

90
โครงการ ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มท

ร.พระนคร คร้ังที่ ๖   (The 6th RMUTP Conference on 

Engineering and Technology)

88
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2564 (ปรับแผน)

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 16 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 215,400.00 แผนเงนิ 215,400.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 90,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 15,920.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 12,380.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 375,800.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 130,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 80,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.07/328 ลว 11 ก.พ. 65 ปรับ

งบจาก 15,920 บาทเปน 6,375 บาท คงเหลือ 

9,545 บาท โอนไปงบเงินรายได ป 65 ปวช. ภาค

สมทบ งบดําเนินงาน คาใชสอย ปรับกลุมเปาหมาย

จาก 210 คนเปน 196 คน ดําเนินโครงการ 11 ม.ีค.

 65 ในรูปแบบ online อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 

65

หนังสือที่ อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ

ปรับการจัดในรูปแบบOnline และไมขอใช

งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.พ.65

101 โครงการ ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

99
โครงการ คายพักแรมลูกเสือ ปการศึกษา 2564 (ปรับแผน - 

ไมขอใชงบประมาณ)

100 โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

97
โครงการ ปฐมนิเทศฝกงาน ปการศกึษา 2564 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ปรับแผน)

98
โครงการ ปจฉิมนิเทศฝกงาน ปการศึกษา 2564 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

95
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของนักเรยีนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)

96
โครงการ การบูรณาการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธการปฏิบัติงาน

ของฝายวิชาการและวิจัย

หนังสือที่ อว 0652.07/403 ลว 24 ก.พ. 65 ปรับ

การดําเนินโครงการจาก ต.ค. 64 - ก.พ. 65 เปน 

ก.ค. 65 ปรับแผนเบิกจายจาก ม.ีค. 65 เปน ส.ค. 

65 อธิการบดีอนุมัติ 10 ม.ีค. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 17 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 65,000.00 แผนเงนิ 65,000.00

0.00 65,000.00 ผลเงิน 65,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 75,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 240,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 290,000.00 แผนเงนิ 140,000.00

0.00 26,180.00 ผลเงิน 2,030.00 24,150.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 800,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 146,690.00 แผนเงนิ 146,690.00

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ปรับ

การดําเนินงานจาก ต.ค. 64 - ม.ค. 65 เปน ก.พ. -

 พ.ค. 65 ปรับแผนเบิกจายจาก ก.พ. 65 เปน ม.ิย.

 65 อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.พ.65
107

โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นหัตถกรรมกะลา 

ศึกษาวิถีชีวิตคนเมืองหนังโนรา  (ปรับแผน)

105
โครงการ เตรยีมความพรอมสหกิจศึกษาและปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร (ปรับแผน)

106
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร

103
โครงการ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวศิวกรรม 

นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ครั้งที่ 10 

ประจําป 2565

104
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพ

การศกึษา

102 โครงการสัมมนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐทางวิศวกรรมไฟฟา

หนังสือที่ อว. 0652.07/2638 ลว 5 ต.ค.64 ปรับ

ลดวงเงนิระยะที่ 1 จาก 90,000 บาท เปน30,000 

บาท ระยะที่ 2 จาก 50,000 บาท เปน 15,000 

บาท โอนเงนิที่เหลือ 95,000 บาท ไปเงนิรายได ป.

ตรี ภาคสมทบ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 

อธิการบดีอนุมัติ 11 ต.ค.64

หนังสือที่ อว 0652.07/351 ลว 15 ก.พ. 65 ขอ

ปรับการดําเนินโครงการระยะที่ 3 ปรับลดงบจาก 

55,000 บาท เปน 22,260 บาท ปรับ

กลุมเปาหมายจาก 130 คนเปน 68 คน จัดใน

รูปแบบออนไลน อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 18 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

0.00 2,940,000.00 แผน 190,000.00 105,000.00 107,400.00 238,600.00 262,400.00 356,100.00

0.00 60,800.00 ผล 0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 28,400.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ 70,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 32,400.00 แผนเงนิ 32,400.00

0.00 32,400.00 ผลเงิน 32,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 120,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 80,000.00 แผนเงนิ 80,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 185,300.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 96,100.00 แผนเงนิ 96,100.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 120,000.00 แผนเงนิ 120,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไมเบิกจาย// อยูระหวางขอ
อนุมัตโิครงการ + ดู
สถานการณ COVID-19

ยังไมเบิกจาย// อยูระหวางขอ
อนุมัตปิรับแผน

ยังไมเบิกจาย

หนังสือที่ อว 0652.08/206 ลว 8 ก.พ. 65 ขอ

ปรับลดกิจกรรมจาก 2 กิจกรรม เหลือ 1 กิจกรรม

ในรูปแบบ online กลุมเปาหมายจาก 40 คนเปน 

10 คน และขอปรบัลดงบจาก 96,100 บาท เปน 

27,400 บาท อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 65 // 
ยังไมเบิกจาย

113
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสําหรับนักศึกษา คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร ในยุค New

 Normal  (ปรับแผน)

114 โครงการ RMUTP GAMES

111 โครงการสุดยอดนักบริการดานงานโรงแรม

112
โครงการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาทางวิชาการของ

อาจารยในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

109
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Reskill & Upskill in New

 Normal World

110 โครงการพัฒนาทักษะความรูดานงานโรงแรม

108
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน

สําหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร (ปรับแผน)

คณะศลิปศาสตร

หนังสือที่ อว 0652.08/1724 ลว 30 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานจาก ธ.ค. 64 เปน 27-29 

เม.ย. 65 และปรับแผนการเบิกจายจาก ม.ค. 65 

เปน พ.ค. 65  อธิการบดีอนุมัติ 20 ม.ค.65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 19 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 284,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 80,000.00 แผนเงนิ 40,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 400,000.00 แผนเงนิ 190,000.00 105,000.00 20,000.00 5,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 210,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 84,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไมเบิกจาย

ยังไมเบิกจาย

121 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)

119 โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร

120 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

117
โครงการอบรมปฏบิัติการการเขียนบทความวิชาการและวิจัย

เพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

(ปรับแผน - ขอยกเลิกโครงการ)

118 โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ตางประเทศ

115 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในยุค New Normal

116
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการวจิัยในการ

เตรียมขอรับสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกหนวยงาน (ปรับแผน)

หนังสือ ที่ อว 0652.08/247 ลว 21 ก.พ. 65 ขอ

ปรับงบจาก 84,000 บาทเปน 13,800 บาท จัดใน

รูปแบบ online วันที่ 28 ก.พ. 65 อธิการบดีอนุมัติ

 25 ก.พ. 65

หนังสือที่ อว 0652.08/192 ลว 8 ก.พ. 65 ขอปรบั

รูปแบบเปน Online ปรับงบจาก 60,000 บาท 

เปน 11,600 บาท ดําเนินการในวันที่ 29 เม.ย. 65 

อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

หนังสือที่ อว 0652.08/192 ลว 8 ก.พ. 65 

ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 20 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 52,500.00 แผนเงนิ

0.00 28,400.00 ผลเงิน 28,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 120,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ 60,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 300,000.00 แผนเงนิ 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 67,400.00 แผนเงนิ 67,400.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

แผนเงนิ

ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.08/203 ลว 24 ม.ีค.65 ขอ

ปรับลดงบจาก 300,000 บาทเปน 243,800 บาท 

ปรับกลุมเปาหมายจาก 210 คน เปน 160 คน 

ปรับกิจกรรมจาก 9 เสนทางเปน 3 เสนทาง ปรับ

แผนการดําเนินงานจาก พ.ย.64 - ม.ีค.65 เปน 

เม.ย. - ม.ิย. 65 และปรับแผนเบิกจายจาก 4 ครั้งๆ

ละ 75,000 บาท (ธ.ค. 64 - ม.ีค. 65) เปนแผน

เบิกจาย ก.ค. 65  อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 65

หนังสือที่ อว 0652.08/416 ลว 30 ม.ีค. 65 ขอ

ยกเลิกโครงการ และนํางบวงเงิน 30,375 ไปจัด

โครงการ "ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาไทยประยุกต ประจําป 2565"

อธิการบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ประยุกต ประจําป 2565 (ขอบรรจุเขาแผน - ขอใชงบจาก

โครงการศึกษาภาษาถิ่น)

หนังสือที่ อว 0652.08/416 ลว 30 ม.ีค. 65 ขอ

อนุมัติใชงบ 30,375 บาทจากโครงการศึกษาภาษา

ถิ่นฯ มาจัดโครงการ และขอบรรจุเขาแผนฯ ซึ่งมี

แผนเบิกจาย เม.ย. 65

อธิการบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

หนังสือ ที่ อว 0652.08/204 ลว 8 ก.พ. 65 ขอ

ปรับงบจาก 52,500 บาทเปน 28,400 บาท จัดใน

รูปแบบ online จากเดือนมี.ค. 65 เปน 24-25 

ก.พ. 65  อธิการบดีอนุมัติ  18 ก.พ. 65

127
โครงการศึกษาภาษาถิ่น และแลกเปลี่ยนประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาตางชาติ  (ยกเลิกโครงการ)

125
โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวชิาการ

เปดโลกทองเที่ยว (ปรับแผน)

126
โครงการสงเสริมและปฏบิัติการนําเที่ยวตามขอกําหนด

กรมการทองเที่ยว  (ปรับแผน)

123
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา

124
โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรออนไลนเพื่อเตรียม

นักศึกษาเขาสูงานอาชีพ

122
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะ

ศิลปศาสตร  (ปรับแผน)

หนังสือที่ อว 0652.08/251 ลว 23 ก.พ.65  ขอ

ปรับงบจาก 60,000 บาทเปน 21,750 บาท จัด

โครงการปรับลดจาก 2 กิจกรรมเหลือ 1 กิจกรรม

ในรูปแบบ online วันที่ 4 ม.ีค. 65 ปรับแผน

เบิกจายจาก ม.ีค. 65 เปน เม.ย. 65 อธิการบดี

อนุมัติ 28 ก.พ. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 21 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 173,600.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 23,600.00 แผนเงนิ 23,600.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 131,100.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 618,990.00 แผน 0.00 0.00 50,000.00 120,000.00 97,400.00 0.00

0.00 137,695.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,695.00

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ 100,000.00

0.00 84,370.00 ผลเงิน 84,370.00

131 คายภาษาและวรรณศิลป

132
โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบาน

หัวเขาจีน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  (ปรับแผน)

129
โครงการอบรมและทดสอบภาษาจีน : หลักสูตรภาษาจีนระดับ

ตนและหลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง (ออนไลน)

(ปรับแผน)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

130
โครงการเทิดพระเกียรติ์ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

128 โครงการบูรณาการงานบริการวชิาการคณะศิลปศาสตร

หนังสือที่ อว 0652.09/1048 ลว 1 ธ.ค. 64 ปรับ

แผนรายการงบ คาใชสอยจาก 41,370 บาทเปน 

52,170 บาท คาวัสดุจาก 22,630 บาท เปน 

11,830 บาท จัดโครงการวนัที่ 12-14 ม.ค. 64 

อธิการบดีอนุมัติ 15 ธ.ค. 64

หนังสือที่ อว 0652.18/99 ลว 10 ม.ค.65 ขอ

เปลี่ยนช่ือเปน "โครงการอบรมเปดโลกภาษา

พัฒนาทักษะการสื่อสาร (ออนไลน)" กลุมเปาหมาย

จาก 150 คน เปน 200 คน ปรับแผนการดําเนิน

โครงการจาก ธ.ค. 64 เปน 5-19 ก.พ. 65 และ

แผนการเบิกจายจาก ม.ค. 65 เปน ก.พ. 65 

รายละเอียดงบประมาณจากคาตอบแทน 23,600 

บาทเปน คาตอบแทน 22,800 บาท และคาวัสดุ 

800 บาท  อธิการบดีอนุมัติ 1 ก.พ. 65  // 
ดําเนินการแลวเสร็จ/รอผล/อยูระหวางเบิกจาย

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 22 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 135,000.00 แผนเงนิ 67,000.00

0.00 53,325.00 ผลเงิน 53,325.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 48,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,400.00 แผนเงนิ 20,400.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 26,390.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 9,200.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ 20,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

หนงสือที่ อว 0652.09/010 ลว 6 ม.ค. 65 ขอ

เลื่อนไมมีกําหนดจนกวากองพัฒนานักศึกษาจะมี

กําหนดการ  อธิการบดีอนุมัติ 1 ก.พ. 65

หนังสือที่ อว 0652.18/010 ลว 6 ม.ค. 65 ขอ

เลื่อนออกไปไมมีกําหนด จนกวาจะมีการแจง

กําหนดการใหทราบ อธิการบดีอนุมัติ 1 ก.พ.65

139
โครงการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา

140
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพดานส่ิงทอและแฟช่ัน 

(ปรับแผน - เลื่อนไมมีกําหนด)

137
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2564 

(ปรับแผน - ไมขอใชงบประมาณ)

138
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพทางการศึกษา"

135
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ปรับแผน - ขอเลื่อนไมมีกําหนด)

136 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2565

133
โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น

134
โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการ

ในประเทศ-ตางประเทศ

หนังสือทึ่ อว 0652.09/119 ลว 11 ก.พ. 65 ขอ

ปรับรูปแบบเปน online เปลี่ยนวันดําเนินการจาก

 18 ก.พ 65 เปน 28 ก.พ. 65 และไมขอใช

งบประมาณ  อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 23 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 10,000.00 แผนเงนิ 10,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 926,550.00 แผน 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 92,825.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 79,425.00 13,400.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 30,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 60,000.00 แผนเงนิ 60,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 52,500.00 แผนเงนิ

0.00 13,400.00 ผลเงิน 13,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 344,050.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.09/157.1 ลว 28 ก.พ. 65 ขอ

ปรับแผน - ขอเล่ือนไมมีกําหนด เนื่องจาก

สถานการณ COVID-19 ไมสามารถจัดกิจกรรม

รวมกลุมนศ.จํานวนมากได  อธิการบดีอนุมัติ 14 

ม.ีค. 65

147
โครงการ พฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให

เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณคาของมหาวิทยาลัย

 ประจําป 2565

145
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ปรับแผน - ขอเลื่อนไมมีกําหนด)

146 โครงการปจฉิมนิเทศ

143
โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะดวยทักษะทางวิชาการเพื่อ

ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

144
โครงการคายผูนํานักศกึษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

141
โครงการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรักษ

สิ่งแวดลอม (คณะสีเขียว) (ปรับแผน - เลื่อนไมมีกําหนด)

142
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมสบืสานภูมิปญญาทองถ่ินดาน

สิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล (ปรับแผน- เลื่อนไมมีกําหนด)

หนังสือที่ อว 0652.09/1157 ลว 28 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผน - ขอเล่ือนไมมีกําหนด เนื่องจาก

สถานการณ COVID-19  อธิการบดีอนุมัติ 20 ม.ค.

65

หนังสือที่ อว 0652.10/22 ลว 6 ม.ค.65 ขอเล่ือน

จัดโครงการออกไปอยางไมมีกําหนด 

อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 65
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 200,000.00 แผนเงนิ

0.00 79,425.00 ผลเงิน 79,425.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 70,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 9,000.00 0.00 20,500.00 7,200.00

0.00 7,200.00 ผล 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 26,600.00 แผนเงนิ 13,300.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 7,200.00 แผนเงนิ 7,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 9,000.00 แผนเงนิ 9,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.11/142 ลว 4 ก.พ. 65 ปรับ

กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐประจําป 2565 งบ

 13,300 บาทไปใชในกิจกรรมที่ 2 และขออนุมัติ

เงินกันเหลื่อมป 64 ใชป 65 รวมดวยจํานวน 

34,600 บาท

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดนิทรรศการวิจัยในงาน

มหกรรมวจิัยแหงชาติ 2565 ปรับงบจาก 13,300 

บาทเปน 26,600 บาท  อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 

65   // ดําเนินกิจกรรมที่ 1 แลวเมื่อวันที่  2 - 6 

ก.พ. 65 มีผลงานเขารวมจัดจํานวน 19 ผลงาน  

โดยใชเงนิกันเหลื่อมป 64 จํานวน 29,644.50 บาท

หนังสือที่ อว 0652.11/2176 ลว 27 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานจาก ธ.ค. 64 เปน ม.ีค. 65

 และขอปรบัแผนการเบิกจายจากธ.ค. 64 เปน ม.ีค.

 65  อธิการบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65

//ดําเนินการแลว 31 ม.ีค.65 ผูเขารวม 131 คน 

อบรมผานระบบออนไลน อยูระหวางเบิกจาย

153 ความสําคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  (ปรับแผน)

151
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก 

(ปรับแผน)

152
การสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

149
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

2565

150 โครงการ  "แนะแนวทางสถาปตย" ประจําป 2565

148 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565

ดําเนินการแลว วันที่ 16 ม.ีค. 65 ผูเขารวม 183 

คน อบรมออนไลน อยูระหวางเบิกจาย
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 7,200.00 แผนเงนิ 7,200.00

0.00 7,200.00 ผลเงิน 7,200.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

227,500.00 แผนเงนิ

ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

235,000.00 แผนเงนิ

ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 33,200.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 33,200.00 ผลเงิน 33,200.00

0.00 46,230.00 แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 19,620.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 13,290.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่อว. 0652.14/008 ลว 18 ม.ค.65 ขอ

ปรับลดงบจาก 13,290.00 บาทเปน 3,600.00 

บาท จัดโครงการจาก 20 พ.ค. 65 ในรูปแบบ 

Online - Google meet อธิการบดีอนุมัติ 27 

ม.ค.65

ไดรับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 227,500 

บาท ขอบรรจุเขาแผนปฏบิัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิการบดีอนุมัติ 24 ก.พ.

 65

ไดรับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 235,000 

บาท ขอบรรจุเขาแผนปฏบิัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิการบดีอนุมัติ 24 ก.พ.

 65

โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี

(ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา)

โครงกรใหคาํปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี

ดานคหกรรมศาสตรเพ่ือชุมชนและสังคม 

(ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช)

หนังสือที่อว. 0652.14/010 ลว 18 ม.ค.65 ขอ

ปรับลดงบจาก 19,620.00 บาทเปน 7,200 บาท 

จัดโครงการจาก 21 - 28 ม.ีค. 65 เปน วันที่ 21 - 

24 ม.ีค. 65 ดําเนินโครงการในรูปแบบ Online  

อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค.65

154 การยกรางคําขอสิทธิบัตรการออบแบบผลิตภัณฑ

157
โครงการการใช Artificial Intelligence เพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ  (ปรับแผน)

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

(ปรับแผน)

สถาบันภาษา

155
โครงการพัฒนาปญญาประดิษฐสําหรับหุนยนต (AI 

development for robot)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต

156

ดําเนินการแลววนัที่ 29 ต.ค. 64 ผูเขารวม 47 คน 

อบรมผายระบบออนไลน
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 13,320.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

3,648,500.00 50,000.00 แผน 0.00 589,700.00 0.00 0.00 1,438,600.00 0.00

325,860.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 25,860.00 0.00 300,000.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (ใน)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

3,648,500.00 0.00 แผนเงนิ 589,700.00 1,438,600.00

325,860.00 0.00 ผลเงิน 25,860.00 300,000.00

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 36,000.00 แผน 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 36,000.00 แผนเงนิ 36,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 190,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 140,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่อว. 0652.14/009 ลว 18 ม.ค. 65 ขอ

ปรับลดงบจาก 13,320.00 บาท เปน 3,600.00 

บาท จัดโครงการจาก 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 เปน 

25 - 28 เม.ย. 65 ในรูปแบบ online - Google 

meet อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 65

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี

ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (ปรับแผน)

กองกลาง

162
โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง (ปคมทร.) และ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั

160
โครงการอบรมการออกแบบและผลิตตัวเรอืนเคร่ืองประดับเชิง

สรางสรรค

161

158
โครงการการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร

งานและการวางแผนศึกษาตอ  (ปรับแผน)

159

สถาบันอัญมณ ีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ

สํานักงานอธิการบดี

โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนดวย Integrated  e-Learning Platform Open Online

 Course (ปรับแผนภายใน มทรพ./ แผน สงป.ปรับไมได)

หนังสือที่ อว 0652.30/225.1 ลว 5 ม.ค.65 ขอ

ปรับแผนภายใน มทร.พ จากวันที่ 4-25 ม.ค. 65 

เปน 18 ม.ค. 65-8 ก.พ.65  โดยที่แผนตาม สงป. 

ไมสามารถปรับได อธิการบดีอนุมัติ 5 ม.ค.65

หนังสือที่ อว.0652.01/379 ลว 21 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานและแผนเบิกจาย จากธ.ค. 

64 เปนการดําเนินงานในไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.

65) อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค.64

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 27 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 20,460.00 0.00 15,940.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15,940.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 1,729.12 14,210.88

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 15,940.00 แผนเงนิ 15,940.00

0.00 15,940.00 ผลเงิน 1,729.12 14,210.88

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 13,600.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว.0652.19/3488 ลว 22 ธ.ค. 64 ขอ

เพิ่มวงเงนิจากเดิม 15,940 บาทเปน 20,190 บาท 

(เบิกจากงบกลาง 4,250 บาท) กลุมเปาหมายจาก

เดิม 25 คน เปน 45 คน การดําเนินงานจาก 25 

พ.ย. 64 เปน 10 ก.พ. 65 และแผนเบิกจายจากเดิม

 พ.ย. 64 เปน ก.พ. 65  อธิการบดีอนุมัติ 11 ม.ค. 

65

กองบริหารงานบุคคล

166 โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม  (ปรับแผน)

167

กองนโยบายและแผน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีในการ

ปฎิบัติงาน

165

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (RMUTP Retreat)

164
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดาน

การเงนิ บัญชี พัสดุและบรหิารทรพัยสิน (ปรับแผน)

กองคลัง

163
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย ประจําป 2565 (ปรับแผน -เลื่อนไมมีกําหนด)

หนังสือที่ อว 0652.16/3355 ลว 12 พ.ย. 64 ขอ

ปรับเปนเล่ือนไมมีกําหนดจนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลง อธิการบดีอนุมัติ  29 พ.ย. 64

หนังสือที่ อว 0652.17/13 ลว 10 ม.ค.65 ขอปรบั

แผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจาย จาก ม.ค.

 65 เปน ม.ิย. 65  อธิการบดีอนุมัติ 21 ม.ค. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 28 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,460.00 แผนเงนิ 20,460.00

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 10,040,200.00 แผน 0.00 20,000.00 205,000.00 1,711,200.00 500,000.00 0.00

0.00 1,868,470.00 ผล 0.00 28,520.00 135,000.00 1,667,550.00 0.00 37,400.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 250,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 100,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 30,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 58,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 200,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.20/165 ลว 9 ม.ีค. 65 ขอปรบั

งบจาก 30,000 บาทเปน 8,730 บาท ดําเนินการ

ในรูปแบบออนไลน(แบบผสมผสาน) ดําเนินการ 5 

เม.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 21 ม.ีค. 65

หนังสือที่ อว 0652.19/3488 ลว 22 ธ.ค. 64 ขอ

เปลี่ยนช่ือโครงการเปน "โครงการเสนทาง

ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน" ปรับลด

วงเงินจาก เดิม 20,460 บาทเปน 20,190 บาท 

คงเหลือ 270 บาท 

กิจกรรมที่ 1 กลุมเปาหมายจากเดิม 80 คนเปน 

300 คน ดําเนินกิจกรรมจาก 28 ต.ค. 64 เปน 10 

ม.ีค. 65 แผนเบิกจายจาก ต.ค. 64 เปน ม.ีค. 65

กิจกรรมที่ 2 กลุมเปาหมายจากเดิม 80 คน เปน 

300 คน ดําเนินกิจกรรมจากเดิม 29 ต.ค. 64เปน 

11 ม.ีค. 65 แผนเบิกจายจาก ต.ค. 64 เปน ม.ีค. 

65  อธิการบดีอนุมัติ 11 ม.ค. 65 // ดําเนิน

โครงการแลว อยูระหวางดําเนินการเบิกจาย

173
อบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาการเสริมสรางอัตลักษณและ

พัฒนาทักษะชีวิตนักศกึษา

171
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานการ

สรางอินโฟกราฟกอยางมืออาชีพ (ปรับแผน)

172 กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 16

169 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2565

170
โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร

กองพัฒนานักศึกษา

168
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสนทางความกาวหนาของ

บุคลากรสายสนับสนุน   (ปรับแผน)

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 29 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 20,000.00 แผนเงนิ 20,000.00

0.00 3,520.00 ผลเงิน 3,520.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 200,000.00 แผนเงนิ 200,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 142,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 แผนเงนิ

0.00 37,400.00 ผลเงิน 37,400.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 3,703,200.00 แผนเงนิ 1,711,200.00

0.00 1,667,550.00 ผลเงิน 1,667,550.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 300,000.00 แผนเงนิ 300,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 25,000.00 แผนเงนิ 25,000.00

0.00 25,000.00 ผลเงิน 25,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 200,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไมเบิกจาย

การแขงขัน Championship (ภายนอก) ชวง ม.ค. - ก.ค.

ตรวจสอบในระบบ BPM ดําเนินโครงการเสร็จ

เรียบรอยแลว ในวันที่ 05/11/64 

รูปแบบออนไลน  การเบิกจายงบประมาณ 

3,520.00  บาท

179
โครงการสงเงินสมทบการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 48

180
โครงการเสริมสรางเครือขายความรวมมือการประกันคณุภาพ

การศกึษา 9 ราชมงคล และ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสาร

วัฒนธรรมไทย

177
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา และ

องคการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565

178
โครงการสงเงินสมทบเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37

175
โครงการสงเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 

(ยกเลิกโครงการ)

176
โครงการสงเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 48  (ยกเลิกโครงการ)

174
โครงการเตรียมความพรอมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เพื่อการทํางานกับสถานประกอบการ 

(RMUTP Job Fair)

ยังไมไดบันทึกในระบบ BPM แสดงยงัไมเริ่ม

โครงการ

หนังสือที่ อว 0652.20/784 ลว 18 พ.ย. 64 ขอ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมหวิทยาลัยเจาภาพ

ยกเลิกการจัดกิจกรรมฯ และนํางบไปใชแขงขัน 

Championship ชวง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65 อธิการ

อนุมัติ 2 ธ.ค. 64

หนังสือที่ อว 0652.20/784 ลว 18 พ.ย. 64 ขอ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมหวิทยาลัยเจาภาพ

ยกเลิกการจัดกิจกรรมฯ และนํางบไปใชแขงขัน 

Championship ชวง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65

อธิการอนุมัติ 2 ธ.ค. 64

นํางบจาก โครงการสงเสริมเขารวมการแขงขันฯ 

ครั้งที่ 37 และโครงการเขารวมแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 48 ยอดรวม 342,000 บาท 

มาใชในโครงการนี้ อธิการอนุมัติ 2 ธ.ค. 64

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 30 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 822,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 3,990,000.00 แผนเงนิ 180,000.00

0.00 135,000.00 ผลเงิน 135,000.00

0.00 822,000.00 แผน 0.00 25,000.00 0.00 425,000.00 0.00 25,000.00

0.00 205,232.45 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 159,232.45

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 400,000.00 แผนเงนิ 400,000.00

0.00 159,232.45 ผลเงิน 159,232.45

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 250,000.00 แผนเงนิ

0.00 46,000.00 ผลเงิน 46,000.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 22,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 150,000.00 แผนเงนิ 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

185 Podcast Get Started สรางคอนเทนตอยางไรใหนาสนใจ

186 โครงการผลิตส่ือเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล

183
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครบรอบ

 17 ป (ปรับแผน)

184
โครงการประชาสัมพันธรบัสมัครนักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2565

กองส่ือสารองคการ

181 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา

182 โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ยังไมไดบันทึกในระบบ BPM แสดงยงัไมเริ่ม

โครงการ

ไดรับอนุมัติโครงการแลว 

ลงนามสญัญาแลว //อยูระหวางเบิกจายงวดที่ 1-2

หนังสือที่ อว.0652.23/573 ลว 30 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับรายการงบประมาณ และกลุมเปาหมายจาก

เดิม 500 คนเปน 550 คน อธิการบดีอนุมติ 10 

ม.ค. 65

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 31 จาก 35
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

180,000.00 300,000.00 แผน 0.00 30,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

0.00 75,000.00 ผล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 45,000.00 0.00

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น (ใน)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

180,000.00 0.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 300,000.00 แผนเงนิ 30,000.00 45,000.00

0.00 75,000.00 ผลเงิน 30,000.00 45,000.00

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 283,300.00 แผน 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 27,900.00

0.00 2,026.00 ผล 0.00 1,901.00 0.00 0.00 0.00 125.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 16,200.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว 0652.22/062 ลว 22 ก.พ. 65 ปรับ

แผนโครงการ จากเดิมเดือนม.ีค. 65 เปนวันที่ 19 -

 25 ก.ย. 65 ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนผูกําหนดจัดงาน

ประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

นครศรีธรรมราช อธิการบดีอนุมัติ 14 ม.ีค. 65

โครงการตนแบบการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน
190

189
โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ศูนยการจัดการความรู

สํานักประกันคณุภาพ

188 สืบสานประเพณีและวันสําคัญ (มี 8 กิจกรรม) (ปรับแผน)

187
โครงการ“ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” 

(ปรับแผน)

กองศิลปวัฒนธรรม

หนังสือที่ อว.0652.22/388 ลว 5 ต.ค. 64 ขอปรบั

กิจกรรมที่ 1 จากคาใชสอย 28,000 บาท เปน 

28,500 บาท และคาวัสดุจาก 2,000 บาท เปน 

1,500 บาท อธิการบดีอนุมัติ 7 ต.ค.64

ในระบบ BPM อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบําเพ็ญกุศลและนอมรําลึก

เนื่องในวนัคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา 

บรมนาถบพิตร ดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม

 2564

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําป 

2564 ดําเนินการในวันที่ 1,3 ธันวาคม 2564
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 233,800.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 27,900.00 แผนเงนิ 27,900.00

0.00 125.00 ผลเงิน 125.00

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 5,400.00 แผนเงนิ 5,400.00

0.00 1,901.00 ผลเงิน 1,901.00

0.00 49,360.00 แผน 0.00 7,360.00 0.00 36,000.00 0.00 6,000.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 36,000.00 แผนเงนิ 36,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 7,360.00 แผนเงนิ 7,360.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 6,000.00 แผนเงนิ 6,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 50,000.00 แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจายอื่น (นอก)

แผนงาน

ขอปรบัแผน

ผลการดําเนินงาน

0.00 50,000.00 แผนเงนิ

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือที่ อว0652.33/263 ลว 25 ม.ีค.65 ขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยูระหวางการยุบ

หนวยงาน จึงไมสามารถดําเนินโครงการได 

อธิการบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

ยังไมเบิกจาย

หนังสือที่ อว.0552.27/022 ลว 18 ก.พ. 65 ขอ

ปรับการดําเนินงานจาก ก.พ. 65 เปน 14 ม.ีค. 65

 ปรับลดงบจาก 27,900 บาทเปน 1,075 บาท ใน

รูปแบบ online อธิการบดีอนุมัติ 10 ม.ีค. 65

หนังสือที่ อว.0652.33/421 ลว 21 ธ.ค. 64 ขอ

ปรับแผนการดําเนินงานจาก พ.ย. 64 เปน ม.ีค.65 

และแผนเบิกจายจาก พ.ย.64 เปน ม.ีค.65

อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค. 64//  ยังไมเบิกจาย

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย

192
โครงการการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเครือขายชุมชนนักปฏบิัติ 

(ปรับแผน)

193 โครงการคลินิกความรูมทร.พระนคร (ปรับแผน)

191 โครงการการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

195
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการใน

การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ  (ปรับแผน)

196
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ขอยกเลิกโครงการ)

194
การประกวดแขงขันผลงานนักศกึษาสหกิจศึกษาดีเดน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศูนยบมเพาะธุรกิจ

197
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการเปนผูประกอบการยุคดิจิทัล

หนังสือที่ อว.0652.27/247 ลว 20 ต.ค. 64 ขอ

ปรับวันที่ดําเนินการจาก 29 ต.ค.64 เปน 1 พ.ย.64

 แผนเบิกเปน พ.ย. 64 อธิการบดีอนุมัติ 29 ต.ค.64
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ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ภาพรวมการใชจายงบประมาณ

รวมแผน 3,828,500.00 34,266,920.00 แผนเงนิ 210,460.00 788,260.00 2,743,750.00 3,704,990.00 3,316,990.00 1,733,180.00

รวมผล 325,860.00 4,515,149.88 ผลเงิน 0.00 35,221.00 157,372.24 2,661,067.34 700,268.97 1,287,080.33

4,841,009.88

รายการเบิกงบกลางมทร. / งบกลางคณะ
งบกลางมทร. 195,994.12 0.00 0.00 0.00 0.00 10,885.00 185,109.12

กองนิติการ

1
โครงการการจัดการความรู (KM) ครั้งที่ 2/2565 เรื่องความรกั

กับกฎหมาย
10,885.00 10,885.00

กองบริหารงานบุคคล

1 โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 3,909.12 3,909.12

กองพฒันานักศึกษา

1 โครงการเขารวมศิลปวฒัธรรมอุดมศกึษา ครั้งที่ 20 181,200.00 181,200.00 หนังสือที่ อว 0652.20/24 ลว 13 ม.ค. 65 ขอ

อนุมัติงบกลางเงนิรายได 184,500 บาท และเงิน

สนับสนุนจากสป.อว. 30,000 บาท เพื่อเขา

รวมงานระหวางวันที่ 8-11 ก.พ. 65 ที่ มรฎ.ลําปาง

 อธิการบดีอนุมัติ 26 ม.ค. 65

งบกลาง คณะ 0

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

1 โครงการจัดทําวารสารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ มทร.พระนคร  (รอเบิก)

0 หนังสือที่ อว 0652.10/272 ลว 15 ม.ีค. 65 ขอ

บรรจุเขาแผนฯ ป 65 โดยใชงบกลางคณะ จํานวน 

91,400.00 บาท  อธิการบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

แผนเงินรวม 3,828,500.00

ผลเงินรวม 325,860.00

ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 180,000.00 แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงการ IGJD 3,648,500.00 0.00 แผนเงนิ 0.00 589,700.00 0.00 0.00 1,438,600.00 0.00 3,648,500.00

325,860.00 0.00 ผลเงิน 0.00 0.00 0.00 25,860.00 0.00 300,000.00 325,860.00

ภาพรวมการใชจาย (บาท)

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายจาย)

พิมพ ์ณ วนัที : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ที 34 จาก 35

59



ประเภทรายจาย

รายการ รายจาย รายได แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ลําดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนเงินรวม 34,266,920.00 แผนเงินรวม 210,460.00 198,560.00 2,743,750.00 3,704,990.00 1,878,390.00 1,733,180.00
ผลเงินรวม 4,515,149.88 ผลเงินรวม 0.00 35,221.00 157,372.24 2,635,207.34 700,268.97 987,080.33
รวมทั้งหมด 4,711,144.00
(รวมงบกลาง)

0.00 8,598,470.00 แผนเงิน 190,000.00 105,000.00 317,610.00 376,400.00 386,200.00 988,780.00 8,598,470.00
0.00 422,465.00 ผลเงิน 0.00 0.00 10,575.00 273,900.00 109,590.00 28,400.00 422,465.00

0.00 23,270,180.00 แผนเงิน 20,460.00 63,560.00 2,100,400.00 3,082,410.00 1,067,900.00 744,400.00 23,270,180.00
0.00 3,692,523.03 ผลเงิน 0.00 35,221.00 146,797.24 2,297,407.34 492,429.12 720,668.33 3,692,523.03

0.00 1,149,480.00 แผนเงิน 0.00 0.00 160,740.00 123,600.00 267,600.00 0.00 1,149,480.00
0.00 121,401.85 ผลเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 33,389.85 88,012.00 121,401.85

0.00 1,248,790.00 แผนเงิน 0.00 30,000.00 165,000.00 122,580.00 156,690.00 0.00 1,248,790.00
0.00 278,760.00 ผลเงิน 0.00 0.00 0.00 63,900.00 64,860.00 150,000.00 278,760.00

งบกลาง - มทร. 195,994.12

งบกลาง - คณะ 0.00 8,736,150.00 4,515,149.88

ภาพรวมการใชจาย (บาท)

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกศาสตรดานวิทยาศาสตร

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายได)

ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ

ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ภาคผนวก 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
2. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ
3. นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
5. นางสาวณัฐณิชา บุญกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คณะผูจัดทํา



จัดท าโดย 
งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 5 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 8166, 6615 และ 6084
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