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ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนนิงานของดัชนีชี้วดัความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

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

1.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน มีดัชนีชี้วัด 39 ดัชนีชี้วัด ซึ่งต้องรายงานผลความก้าวหน้าในรอบนี้ จ านวน 34 ดัชนีชี้วัด 
(รอบการเก็บข้อมูล ณ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 19 ดัชนีชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 55.88 อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน 

15 KPI 19 KPI 

44.12 % 55.88 % 
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ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด 
(จ านวน) 

ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วดั 
(จ านวน) 

แผนงานทั้งปี แผนงาน  
รอบ 6 เดือน 

 

ผลการด าเนินงาน
สะสม ณ ไตรมาส 2 

ที่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย
เทียบกับแผน 

ทั้งป ี
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 10 9 7 70.00 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 6 6 3 50.00 

3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี 
    คุณภาพ 

7 7 4 57.14 

4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 

3 3 1 33.33 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

13 9 4 30.77 

รวมทั้งสิ้น 39 34 19 48.72 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 เป็นเพียงการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ และผลการด าเนินงานสมบูรณ์นั้นต้องรอผลสิ้นปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
เป้าประสงค์ ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม  

เป้า 
ประสงค์ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ รอบการเก็บข้อมูล หมายเหตุ 

1.1 1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อ
การสอนดิจิทัล 

ร้อยละ 70 100 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 26 39.62 กองบริหารงานบุคคล 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ร้อยละ 25 32 กองบริหารงาน
บุคคลณ 3.ค. 62 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

1.2 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ 60 78 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
56 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.3 1.3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.20 N/A ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

รอผลการประเมิน
ประมาณช่วงสิ้นปี 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 25 90.79 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
31  2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.3.3 ร้อยละของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ร้อยละ 80 84.41 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ รอบการเก็บข้อมูล หมายเหตุ 

1.4 1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 84.40 กองพัฒนานักศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 
2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

 

1.4.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 73.38 กองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

(รอผลสมบูรณ์  
ณ พ.ค.65) 

1.4.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนรางวัล 25 4 กองพัฒนานักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

(รอผลสมบูรณ์  
ณ พ.ค.65) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพฒันา 
เป้าประสงค์ ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 
เป้าประสงค์ ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 
เป้าประสงค์ ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ รอบการเก็บข้อมูล หมายเหตุ 

2.1 2.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 16.63 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

 2.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

โครงการ 16 14 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.2 2.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบสนับสนุนนการวิจัย 

ร้อยละ 80 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.3 2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ
วิชาการในระยะ 1 ปีต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 25 25.31 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา สิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 11 13 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 15 5.76 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคณุภาพ 
เป้าประสงค์ ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร) 
เป้าประสงค์ ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน  (ประสิทธิภาพ) 
เป้าประสงค์ ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ) 
เป้าประสงค์ ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  (ประสิทธิผล) 
เป้าประสงค์ ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล) 

เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ รอบการเก็บข้อมูล หมายเหตุ 

3.1 3.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 28 46 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.1.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 76.67 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.2 3.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 80 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.3 3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการ 27 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.4 3.4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการสังคม โครงการ 21 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.4.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม บาท 4,590,000 159,743,925 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

3.5 3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์ความรู้
ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม  

ร้อยละ 30 28.30 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ (คุณภาพ) 
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ รอบการเก็บข้อมูล หมายเหตุ 

4.1 4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม 
ชุมชน องค์กร 

โครงการ 25 20 กองศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

2 ต.ค.62 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม    
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 

ผลงาน 45 
 

39 กองศิลปวัฒนธรรม ปงีบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 2 ต.ค.62 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.2 4.2.1 ระดับความส าเร็จของโครงการ 
Green University 

ร้อยละ 90 100 กองกลาง ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างมคีุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มกีารพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บคุลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาองค์กร) 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (การพัฒนาองค์กร) 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
เป้าประสงค์ที ่5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (คุณภาพ) 
เป้าประสงค์ที ่5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
รอบการเก็บข้อมูล หมายเหต ุ

5.1 5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนพฒันา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ร้อยละ 70 100 กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคล
พระนคร 

ร้อยละ 80 N/A 
 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

อยู่ระหวา่งด าเนินการเสนอ
คณะท างานก าหนดแนวทางการขยาย
ผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา
ปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ในประเด็นทุกๆด้านต่อไป (จะรายงาน
ผลรอบ 12 เดือน) 

5.2 5.2.1 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตามแบบจ าลองการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
6 ด้าน 

ร้อยละ 80 69.85 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 
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เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
รอบการเก็บข้อมูล หมายเหต ุ

5.3 5.3.1 ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 N/A 
 

ส านักประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

รอผลการประเมินประมาณเดือน ก.ย.65 

5.3.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏบิัติ
ราชการของหน่วยงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการระยะ 3 ปี 

ร้อยละ 85 57.58 กองนโยบาย 
และแผน 
  

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

ไม่นับรวม KPI ที่ 5.3.2 และ KPI ที่รอ
ผลสิ้นปีงบประมาณ (1.3.1 ,5.1.2 
,5.3.1 ,5.3.3 ,5.3.8) 
(บรรลุผล 19 KPI จาก 33 KPI) 
คิดเป็นร้อยละ 57.58 

5.3.3 ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 24 N/A กองนโยบาย 
และแผน 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

รอรายงานผลสิ้นปีงบประมาณ 

5.3.4 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม 
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 100 100 ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนา 
การปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม 

จ านวน
องค์

ความรู ้

56 23 ศูนย์จัดการความรู้ KM ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่รายงานผล 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ส านักงานอธิการบดี  
และ สถาบันภาษา 

5.3.6 ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ ±2 -60.99* กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.7 ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน
รายงานงบลงทุน 

ร้อยละ 95 39.28 กองคลงั ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.3.8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนน 4.75 N/A 
 

ส านักประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64 

รอผลการประเมินประมาณเดือน ก.ย.65 
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เป้า 
ประสงค์ 

ดัชนีชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
รอบการเก็บข้อมูล หมายเหต ุ

5.4 5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรม   
ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Economy 

จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
(คน) 

2,000 102,648 สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

5.5 5.5.1 ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือ จาก
งบประมาณภาครัฐ 

ร้อยละ 25 33.47 กองคลัง 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 

 

 

 

* ผลการด าเนินงานค านวณได้จากสูตร : 
ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส านักงบประมาณ – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น ร้อยละ 100 – รอ้ยละ 39.01 = ร้อยละ -60.99 
    * หมายเหตุ : เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2565 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้เปรียบเทียบเป้าหมาย
ของส านักงบประมาณ
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1.2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด มีการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 5 ดัชนีชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 17.24 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 เป็นเพียงการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ และผลการด าเนินงานสมบูรณ์นั้นต้องรอผลสิ้นปีงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

มีผลการด าเนนิงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 5 ดัชนีชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 17.24 

5 KPI 

24 KPI 

75.86 % 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(82.76%) 

มีผลการด าเนินงาน 
(17.24%) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน จ าแนกรายดัชนีชี้วัด สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  (จ านวน 23 ดชันีชี้วัด) 
1.1 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

ดัชนีชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 78 64.98 กองพัฒนานักศึกษา *ใช้ข้อมูล ของ นศ. 
ปีการศึกษา 2563 

1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  85 84.40 

1.1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                            

ร้อยละ 85 73.38 

1.2 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
1.2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,586 N/A ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  
อยู่ระหว่างการอนมุัติปริญญา 

1.2.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  คน 1,760 N/A อยู่ระหว่างการรับนักศึกษา 
1.2.3 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  คน 5,045 N/A  
1.2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 
ร้อยละ 90 N/A อยู่ระหว่างการอนุมัติปริญญา 

1.2.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 N/A อยู่ระหว่างการอนุมัติปริญญา 

1.2.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้จัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) 

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

1.3 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,841 N/A ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนม  
อยูร่ะหว่างการอนุมัติปริญญา 

1.3.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 2,667 N/A อยู่ระหว่างการรับนักศึกษา 
1.3.3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,601 N/A  
1.3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศกึษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 90 N/A อยู่ระหว่างการอนุมัติปริญญา 

1.3.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A อยู่ระหว่างการอนุมัติปริญญา 

1.3.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) 

บาท 31,766,600 13,050,462.71 กองนโยบายและแผน  
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ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
1.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 N/A 

สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุน่ยนต ์

ยังไม่มีผลการด าเนินงานเนื่องจาก
ยังไม่ได้ส่งมอบของ มีการลงนาม
ในสัญญาวันที่ 31 ม.ค.65 และมี
ระยะเวลาส่งมอบของภายใน 
120 วัน นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญา 

1.4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 N/A 
1.4.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 N/A 
1.4.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 N/A 

1.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
- โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 
1.5.1 จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning 

Platform 
คน 300 N/A สถาบันอัญมณี 

เครื่องประดับไทย
และการออกแบบ 

เนื่องจาก สอญ.อยู่ระหว่างการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขตงานโครงการ 
IGJD ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน เม.ย.65  
ท าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล
ได้ และจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

1.5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 N/A 
1.5.3 จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning 

Platform 
คน 300 N/A 

1.5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 N/A 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม   
4.1 ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (จ านวน 6 ดัชนีชี้วัด) 
4.1.1 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 85 N/A กองศิลปวัฒนธรรม มีการปรับแผนโครงการการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน”   
จากเดิมด าเนินการในเดือน มี.ค.65 
ปรับเป็นวันที่ 19-25 ก.ย.65 
เนื่องจากต้องด าเนินการตาม
ก าหนดการของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สวนจิตลดา 
พระราชวังดุสิต 

4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 N/A 

4.1.3 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 1 N/A 
4.1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ร้อยละ 90 N/A 

4.1.5 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ  96 N/A 

4.1.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 
 

180,000 N/A กองนโยบายและแผน แผนการเบิกจ่ายอยู่ไตรมาส 3 

 



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

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกออกไดดังนี ้

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 ดังน้ี 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไดรับจัดสรร (บาท) 
ใชจายจริง* 

(บาท) 
คิดเปนรอยละ 

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

132,253,800.00 16,287,382.74 12.32 

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

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

- ผลผลิตผลงานการใหบริการวชิาการ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
- ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 180,000.00 0.00 0.00 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนนุดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ
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 
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เมื่อจําแนกการใชจายจริงตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต และประเภทงบ สรุปไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไดรับจัดสรร (บาท) 
658,012,100.00 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการตัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางมีคุณภาพ 

แผนงาน/ผลผลิต ใชจายจริง*(บาท) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 240,074,736.82 

- งบบุคลากร 94,502,668.03 
- งบดําเนินงาน 3,011,678.49 
- งบอุดหนุน 142,560,390.30 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 16,287,382.74 
2.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1,749,600.03 
- งบลงทุน 0.00 
- งบอุดหนุน (คาใชจายดําเนินงาน) 1,749,600.03 

2.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 14,537,782.71 
- งบลงทุน 1,487,320.00 
- งบอุดหนุน (คาใชจายดําเนินงาน) 13,050,462.71 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมและ
รักษาส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

2.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 
- งบอุดหนุน  

(โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
0.00 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการตัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางมีคุณภาพ 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (โครงการพัฒนาและผลิต
กําลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0) 

0.00 

4. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู (โครงการ IGJD - educenter) 

325,860.00 

 รวม 256,687,979.56 
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เมื่อเปรียบเทียบรอยละของผลการใชจายงบประมาณกับเปาหมายของสาํนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดงัน้ี 

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 

 

เมื่อพิจารณาผลการใชจาย พบวา รอยละของภาพรวมผลการใชจายงบประมาณรายจาย ตํ่ากวาเปาหมาย

สํานักงบประมาณ รอยละ 8.99 เน่ืองจาก 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 11,055,263.18 

บาท เน่ืองจากยังไมเบิกจายอัตราวางของลูกจางช่ัวคราวชาวตางชาติ จํานวน 8 อัตรา ทั้งน้ีกองบริหารงานบุคคล

ไดมีการประชาสัมพันธไปยังคณะและหนวยงาน เพ่ือเปดรับสมัครการจางงานลูกจางชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น 

(2) แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาฯ เบิกจายตํ่ากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 

26,553,417.26 บาท เน่ืองจากมีงบลงทุนท่ีมีแผนใชจายสะสมรอบ 6 เดือน จํานวน 14 รายการ เบิกจายตามแผน 

3 รายการ ยังไมเบิกจายตามแผน 11 รายการ 23,396,780.00 บาท ประกอบดวย ครุภัณฑ 9 รายการ จํานวนเงิน

รวม 19,134,100.00 บาท ส่ิงกอสรางท่ียังไม เบิกจาย 2 รายการ จํานวนเงินรวม 3,900,000.00 บาท  

มีเงินคงเหลือจากการเบิกจายงบลงทุนแลวจํานวน 362,680.00 บาท ท้ังนี้ยังมีงบอุดหนุน (คาใชจายดําเนินงาน)  

ท่ียงัไมเบิกจาย จํานวน 3,156,637.26 บาท 

(3) แผนยุทธศาสตรฯ (โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 

4.0 เบิกจายต่ํากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวน 19,849,600.00 บาท เน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนงบลงทุน (ครุภัณฑ) จํานวน 1 รายการ จํานวน 19,849,600.00 บาท ซ่ึงอยูระหวาง

การสงมอบของภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

(4) แผนงานยุทธศาสตรฯ (โครงการ IGJD-educenter) เบิกจายตํ่ากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน 

จํานวน 1,702,440.00 บาท ทั้งน้ีมี 6 รายการท่ีสงเอกสารเบิกไปยังกองคลังเรียบรอยแลว สถานะอยูระหวาง 

กองคลังตรวจสอบเอกสารเบิก 
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เมื่อเปรียบเทียบรอยละภาพรวมของผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใชจาย

งบประมาณรายจาย ณ ไตรมาส 1 – 2 มีรอยละการเบิกจายใกลเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา 

 
รายการเงินกันเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจาย) 
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รายการเงินกันเหลื่อมป - งบประมาณเงินรายจาย ท่ียงัไมเบิกจาย มีดังน้ี 

งบลงทุน : มีรายการท่ีกันเงินมาใชป  65 ท้ังสิ้น 5 รายการ (ครุภัณฑ 1 รายการ/สิ่งกอสราง 4 รายการ)  

ยังไมเบิกจาย 4 รายการ จํานวนรวม 64,987,417.54 บาท (-96.85%) ประกอบดวย 

1. ปรับปรุงหองพากยเสียงโทรทัศนฯ ค.สื่อสารฯ ยังไม เบิกจายจํานวน 715,000.00 บาท  

(เบิกจายแลว 1 งวด) ) ทั้งนี้ไดสงมอบงานงวดท่ี 2 แลว แตยังไมสามารถสงเบิกได เนื่องจากกรมบัญชีกลาง  

อยูระหวางดําเนินการอนุมัติในระบบ (รอบมีนาคม) 

2. ปรับปรุงสนามอเนกประสงค ค.สิ่งทอฯ ยังไมเบิกจายจํานวน 1,134,550.20 บาท (ไดผูรับเหมา

รายใหมเรียบรอยแลวและอยูระหวางดําเนินการกอสราง) 

3. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร6ช้ัน 3 ค.สถาปตยฯ จํานวน 6,137,867.34 บาท 

(ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 90 คาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. 65) 

4. กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ ค.สถาปตยฯ จํานวน 57,000,000.00 บาท  (อยูระหวาง 

สํานักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติ) 

 

 

2.2 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได จํานวน 347,512,750.00 บาท มีแผนการใชจายจําแนก

ตามแผนงาน ดังนี้ 
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มีผลการใชจายจริง ณ ไตรมาส 2 จํานวน 114,192,037.64 บาท คิดเปนรอยละ 32.86 ซึ่งจําแนกตามแผนงาน ดังน้ี 

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. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 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 
- ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 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 (งบบริหารจัดการฯ) 15,000,000.00 921,757.12 6.15 

รวม 347,512,750.00 114,192,037.64 32.86 
*ผลการใชจาย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ขอมูลจากกองคลัง 
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เมื่อจําแนกการใชจายจรงิ ตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต และประเภทงบ สรุปไดดังน้ี 

ประเดน็ยุทธศาสตร งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไดรับจัดสรร (บาท) 

347,512,750.00 
ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการตัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางมีคุณภาพ 

แผนงาน/ผลผลิต ใชจายจริง*(บาท) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18,839,390.35 

- งบบุคลากร 18,085,471.35 
- งบดําเนินงาน 753,919.00 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 95,352,647.29* 
2.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 16,261,060.50* 
- งบดําเนินงาน 15,698,609.50 
- งบลงทุน 139,986.00 
- งบรายจายอื่น (โครงการ) 422,465.00 

2.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 78,691,424.94* 
- งบดําเนินงาน 44,479,082.69 
- งบลงทุน 2,880,215.10 
- งบอุดหนุน (คาใชจายดําเนินงาน) 27,443,610.00 
- งบรายจายอ่ืน (โครงการ) 3,888,517.15 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาการบรกิาร
วิชาการและพัฒนา
อาชีพอยางมีคุณภาพ 

2.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 121,401.85 
- งบรายจายอ่ืน (โครงการ) 121,401.85 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมและ
รักษาส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

2.4 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 278,760.00 
- งบรายจายอ่ืน (โครงการ) 278,760.00 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาความ
เขมแข็งงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่มี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
(โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ) 

0.00 

รวม 114,192,037.64 
หมายเหตุ * ไดรวมการใชจายงบกลางคณะและงบกลาง มทร. (งบบริหารจัดการฯ) 
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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 ตํ่ากวา 

คาเปาหมาย รอยละ 11.20 เน่ืองจาก 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจายตํ่ากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 4,786,479.65 

บาท เน่ืองจากยังไมเบิกจายอัตราวางของลูกจางช่ัวคราว จํานวน 45 อัตรา เมื่อเปรียบเทียบผลกับ ณ ไตรมาส 1 

พบวา ในไตรมาส 2 มีการบรรจุแตงต้ังลูกจางชั่วคราว เพ่ิมข้ึนจากเดิม 7 อัตรา (ขอมูล ณ 31 มี.ค.65) 

(2) แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาฯ เบิกจายตํ่ากวาแผนใชจายรอบ 6 เดือน จํานวนเงิน 

23,789,642.71 บาท  จําแนกได ดังน้ี 

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) มีแผนใชจ ายสะสมรอบ 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 ท้ังน้ีมีการเบิกจายกอนแผน 13 โครงการ จํานวน 799,300.00 บาท 

2.3 งบดาํเนินงาน ยงัไมเบิกจาย จํานวน 5,543,384.38 บาท 

2.4 งบอุดหนุน ยังไมเบิกจาย จํานวน 1,395,000.00 บาท 

(3) โครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบอุดหนุน)  ยังไม เบิกจายตามแผน 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 มีรอยละการเบิกจายใกลเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา 

 
 
รายการเงินกันเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได) 

 

 
 
รายการเงินกันเหลื่อมป - งบประมาณเงินรายได ท่ียังไมเบิกจาย มีดังน้ี 

1. งบดําเนินงาน : มีรายการท่ีกันเงินมาใชป 65 ท้ังส้ิน 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. งบลงทุน : มีรายการท่ีกันเงินมาใชป 65 ท้ังสิ้น 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 

- รายการส่ิงกอสราง ที่ยังไมเบิกจาย 7 รายการ จํานวน 64,619,000.00 บาท  

- คงเหลือจากการเบิกจาย จํานวน 878,887.50 บาท  

3. งบรายจายอ่ืน : มีรายการที่กันเงินมาใชป 65 ทั้งส้ิน 8 โครงการ  

จํานวน 3,069,200.00 บาท ซึ่งผลตางงบรายจายอื่น ประกอบดวย 

- โครงการท่ียังไมเบิกจาย 4 โครงการ จํานวน 1,310,000.00 บาท  

- ยกเลิก 1 โครงการ จํานวน 300,000.00 บาท  

- คงเหลือจากการเบิกจาย จํานวน 621,324.50 บาท  
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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 งบอุดหนุนและงบรายจายอื่น ใชขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ท้ังนี้ขอมูลการปรับแผน 

ท่ีปรากฏดานลางน้ี และได นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) คร้ังที่  6 /2565 

ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เพื่อทราบเรียบรอยแลว สามารถสรุปได ดังนี ้

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการและงบลงทุนจํานวน 341 โครงการ/รายการ 

โดยมีการปรับแผน ณ ส้ินไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 65) จํานวน 105 โครงการ/รายการ คิดเปนรอยละ 30.79 

ภาพที่ 3.1 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาพที่ 3.2 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มทร.พระนคร 
 จําแนกตามสาเหตุและกรณีการปรับแผน 

ซึ่งหนวยงานที่มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ สามารถ จําแนกตามงบประมาณ หมวดงบการใชจาย และกรณี 

การปรับแผน ไดดังนี้ 

3.1 งบประมาณรายจาย   จําแนกตามประเภทงบท่ีมีการปรับแผน ไดดังนี้ 

3.1.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) 

หนวยงาน 
จํานวนรายการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
รายการ 

รวม
ท้ังส้ิน 

สถาบันสหวิทยาการดิจทิลัและหุนยนต 1 - - - - 1 
รวมทั้งส้ิน 1 - - - - 1 

79 โครงการ, 1 ครุภัณฑ�  

- ผูสําเร็จการศึกษาลดลง

- สรรหาคกก.และผูทรงคุณวุฒิ

- ไมมีผูสมัครเขาศึกษาตอ

- เจาภาพเล่ือนการจัดกิจกรรม

19 โครงการ, 5 ครุภัณฑ� 
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3.1.2 งบอุดหนุน 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ท้ังส้ิน 

แผนงานยุทธศาสตรฯ (โครงการ IGJD) 
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 

1 - - - - 1 

แผนงานพ้ืนฐานฯ  
กองศิลปวัฒนธรรม 1 - - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 2 - - - - 2 

หมายเหต ุการปรับแผนขางตนของงบประมาณรายจาย เปนการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทานั้น ไมไดเปนการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  

ท่ีไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณไวกอนหนา (แผนสํานักงบประมาณ) 

3.2 งบประมาณเงินรายได จําแนกตามประเภทงบท่ีมีการปรับแผน ไดดังนี้ 

3.2.1  งบลงทุน (ครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) 

หนวยงาน 
จํานวนรายการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ท้ังส้ิน 

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

รวมทั้งสิ้น 5 - - - - 5 

3.2.2 งบอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม) 

หนวยงาน 

จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งส้ิน 

คณะบริหารธุรกิจ 1 - - - - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - - - - 1 
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3.2.3 งบรายจายอ่ืน (โครงการ) 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

ปรับ
รายละเอียด 

เลื่อน
ออกไป 

ไมใช
งบประมาณ 

ยกเลิก 
ระยะ 1 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม
ทั้งส้ิน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 1 1 - 1 4 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4 - - - - 4 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 - - - - 8 
คณะบริหารธุรกิจ 15 - 1 3 1 20 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 - - - - 11 
คณะวิศวกรรมศาสตร 6 - 1 - - 7 
คณะศิลปศาสตร 9 - - - 2 11 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 2 4 1 - - 7 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 1 - - - 3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 - - - - 2 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต - - - - - 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 
กองส่ือสารองคการ 1 - - - - 1 
กองศิลปวัฒนธรรม 1 - - - - 1 
สํานักประกันคุณภาพ - - - - - 0 
ศูนยการจัดการความรู 2 - - - - 2 
กองวชิาการและพัฒนาคณาจารย 2 - - - 1 3 
ศูนยบมเพาะธุรกิจ - - - - - 0 

รวมทั้งส้ิน 74 7 4 3 8 96 
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ทั้งน้ีมีการขอบรรจุโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปไดดังนี ้
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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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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 68,400.00 แผนเงิน
0.00 29,400.00 ผลเงิน 29,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 3,600.00 แผนเงิน
0.00 600.00 ผลเงิน 600.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 21,600.00 แผนเงิน
0.00 7,500.00 ผลเงิน 7,500.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 59,200.00 แผนเงิน 59,200.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน 60,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 30,000.00 แผนเงิน 15,000.00
0.00 13,054.00 ผลเงิน 13,054.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 32,300.00 แผนเงิน 32,300.00
0.00 28,240.00 ผลเงิน 28,240.00

หนังสือท่ี อว 0652.02/61 ลว 19 ม.ค. 65 ขอ
ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 168 คน เป็น 143 คน 
เน่ืองจำกมีนศ.พ้นสภำพ/ถอนสภำพนศ. อธิกำรบดี
อนุมัติ 11 ก.พ.65

หนังสือท่ี อว 0652.02/1473 ลว 24 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำน-เล่ือนออกไปไม่มีก ำหนด 
(รอหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแจ้งก ำหนดกำรอีกคร้ัง) 
อธิกำรบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65

หนังสือท่ี อว 0652.02/1473 ลว 24 ธ.ค. 64
ขอยกเลิกโครงกำร 
อธิกำรบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5
โครงกำร กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพครู Teaching Academy
(ขอยกเลิกโครงการ)

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกรคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมยุคดิจิทัล (สำยสนับสนุน)

โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำ(ภำค
สมทบ)ประจ ำปีงบประมำณ 2565

4
โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
(ปรับแผน - เล่ือนไม่มีก าหนด)

6
โครงกำร ส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ

7

1
โครงกำร กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำ(ภำค
ปกติ)ประจ ำปีงบประมำณ 2565

2
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ปรับแผน)

3

หมายเหตุ

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 1 จาก 35
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 9,400.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 5,800.00 แผนเงิน 5,800.00
0.00 4,800.00 ผลเงิน 4,800.00

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 28,420.00 แผนเงิน
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 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 105,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

8 โครงกำร เตรียมควำมพร้อมสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ

11
โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผลงำนวิจัยด้ำนคหกรรมศำสตร์
เพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจในชุมชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

9
โครงกำร ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคโลก
ดิจิทัล

10 โครงกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ

12
โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนคหกรรมศำสตร์เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ

13
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษท่ี 21

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 2 จาก 35
32



ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 240,000.00 แผนเงิน
0.00 10,000.00 ผลเงิน 10,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน

0.00 55,750.00 ผลเงิน 55,750.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 400,000.00 แผนเงิน 400,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 657,000.00 แผนเงิน
0.00 319,275.00 ผลเงิน 319,275.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน 150,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.0652.18/1031 ลว 10 ก.พ. 65 ขอ
ปรับช่ือโครงกำรเป็น"โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564" ปรับกกลุ่มเป้ำหมำย
จำก 400 คนเป็น 385 คน ด ำเนินโครงกำรวันท่ี 10
 -11 มี.ค. 65 และมีกำรปรับรำยละเอียด
งบประมำณในวงเงินเดิม  อธิกำรบดีอนุมัติ 21 
ก.พ.65

หนังสือท่ี อว.0652.18/4209 ลว 7 ธ.ค.64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนจำก 12-15 ม.ค.64 เป็น 
11-14 พ.ค.65 และปรับแผนเบิกจำก ก.พ.65 เป็น
 มิ.ย. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ธ.ค.64

14 โครงกำร เทคนิคกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร

15 โครงกำรจัดท ำวำรสำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร

16
โครงกำรปฐมนิเทศพัฒนำนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565

17
โครงกำร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ปรับแผน)

18
โครงกำร  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนคหกรรม
ศำสตร์  (ปรับแผน)

19
โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำและชุมนุมต่ำงๆ ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

20 โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
อยู่ระหว่ำงขออนุมัติ

ยกเลิกโครงกำร
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 180,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 250,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน 150,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)
แผนงำน

ขอปรับแผน
ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 150,000.00 แผนเงิน

0.00 150,000.00 ผลเงิน 150,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.03/1031 ลว 10 ก.พ. 65 ขอ
ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 410 คนเป็น 350 คน ปรับ
วันจัดกิจกรรมจำก ธ.ค. 64 เป็น 23 - 26 มี.ค. 65 
แผนเบิกจ่ำย จำก ม.ค. 65 เป็นภำยใน เม.ย. 65 มี
ปรับรำยละเอียดงบประมำณแต่ใช้วงเงินเดิม 
อธิกำรบดีอนุมัติ  21 ก.พ. 65
หนังสือท่ี อว 0652.03/1466 ลว 21 มี.ค.65 ปรับ
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นออนไลน์ 340 คน และเข้ำอบรม
ในพ้ืนท่ี 10 คน ปรับลดงบจำก 150,000 บำท เป็น
 18,125 บำท ปรับรูปแบบเป็น online & onsite 
ในวันท่ี 24 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ำยเป็น เม.ย. 65 
อธิกำรบดีอนุมัติ 23 มี.ค. 65

หนังสือท่ี อว 0652.18/772 ลว 21 ม.ค.65 ขอ
ปรับกำรด ำเนินโครงกำรจำก 13-15 มี.ค. 65 
จังหวัดอุทัยธำนี แผนเบิกจ่ำย เม.ย. 65 เปล่ียนเป็น
 11-13 ก.พ. 65 จังหวัดระยอง แผนเบิกจ่ำย มี.ค. 
65 และปรับรำยละเอียดงบจำกค่ำใช้สอย 79,600 
บำทเป็น 77,600 บำท ค่ำวัสดุ 54,200 บำทเป็น 
56,200 บำท  อธิกำรบดีอนุมัติ 31 ม.ค. 65

21
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพ่ือบูรณำกำรสู่ควำมเป็น
เลิศทำงด้ำน Digital University

22
โครงกำรจัดท ำส่ือวิดีทัศน์แนะน ำหลักสูตร คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศำสตร์

23
โครงกำร กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและวิจัยในประเทศ 
ต่ำงประเทศ

24
โครงกำร ปลูกจิตส ำนึกของนักศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ตำมนโยบำย 3D  (ปรับแผน)

25
โครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนำผลิตภัณฑ์
เพ่ือใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืช (ปรับแผน)

26 โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีและวัฒนธรรมไทย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

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 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 120,000.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 165,400.00 แผนเงิน 65,400.00 100,000.00

0.00 7,800.00 ผลเงิน 7,800.00

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 86,390.00 แผนเงิน 44,680.00

0.00 3,600.00 ผลเงิน 3,600.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 30,000.00 แผนเงิน 30,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ
ปรับลดงบระยะท่ี 1 จำก 65,400 บำท เป็น 
14,400 บำท คงเหลือ 51,000 บำท โอนไปเงิน
รำยได้ ป.ตรี ภำคปกติ งบด ำเนินงำน หมวด
ค่ำตอบแทน จัดโครงกำรในรูปแบบ online วันท่ี 
26 พ.ย. 64  และปรับระยะท่ี 2 ด ำเนินกำรในวันท่ี
 18 ม.ค. 65 ในรูปแบบ online อธิกำรบดีอนุมัติ 
28 ต.ค. 64  // ด ำเนินกำรระยะท่ี 1 แล้ว 26 พ.ย.
 64

หนังสือท่ี อว.0652.04/1766 ลว 3 พ.ย.64 ขอ
ปรับลดงบจำก 30,000 บำท เป็น 5,000 บำท 
คงเหลือ 25,000 บำท โอนเข้ำหมวดงบด ำเนินงำน 
ค่ำตอบแทน จัดโครงกำรในรูปแบบ online/onsite
 อธิกำรอนุมัติ 5 พ.ย. 64

 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/รอผล/อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว.0652.04/351 ลว 9 ก.พ. 65 ขอ
ปรับลดงบจำก 120,000 บำท เป็น 81,725 บำท 
คงเหลือ 38,275 บำท โอนไปยังงบเงินรำยได้ ปี 65
 ป.ตรี ภำคปกติ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ปรับ
รูปแบบ Online-onsite ระหว่ำงวันท่ี 1 มี.ค. - 27
 พ.ค. 65 แผนเบิกจ่ำย จำก เม.ย. 65 เป็น มิ.ย. 65
 อธิกำรบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 65

หนังสือท่ี อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ
ปรับลดงบระยะท่ี 1 จำก 44,680 บำท เป็น 3,600
 บำท คงเหลือ 41,080 บำท โอนไปเงินรำยได้ ป.
ตรี ภำคปกติ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน จัด
โครงกำรในรูปแบบ online วันท่ี 4 พ.ย. 64 
อธิกำรบดีอนุมัติ 28 ต.ค. 64
 หนังสือท่ี อว 0652.05/241 ลว 28 ม.ค.65 ขอ
ปรับลดงบระยะท่ี 2 จำก 41,710 บำทเป็น 3,600
 บำท คงเหลือ 38,110 บำทโอนไปยังงบเงินรำยได้
ปี 65 คณะ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอน จัดโครงกำร
วันท่ี 10 พ.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์  อธิกำรบดี
อนุมัติ 8 ก.พ.65

คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน

27 โครงกำรสร้ำงเยำวชนนักส่ือสำรมวลชนดิจิทัล (ปรับแผน)

28
โครงกำรประกวดส่ือ To Be No.1 ชิงถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  
(ปรับแผน)

29 โครงกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมด้ำนสหกิจศึกษำ (ปรับแผน)

30
โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำเชิงรุกในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ปรับแผน)
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 79,920.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 162,000.00 แผนเงิน 86,500.00
0.00 10,997.24 ผลเงิน 997.24 10,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 511,880.00 แผนเงิน 247,950.00
0.00 248,175.00 ผลเงิน 248,175.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 166,000.00 แผนเงิน 15,240.00 150,760.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 83,710.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.0652.04/1744 ลว 29 ต.ค. 64 ขอ
ปรับงบจำก166,000 บำท เป็น 157,960 บำท 
คงเหลือ 8,040 บำท แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 
ปรับจำก พ.ย. 64 เป็นวันท่ี 9 มี.ค.65 แผนเบิกจำก
 ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ ระยะท่ี 
2 ปรับจัดจำก ธ.ค. 64 เป็น 28-29 เม.ย. 65 แผน
เบิกจำก ม.ค. 65 เป็น พ.ค. 65 จัดต่ำงจังหวัด  
อธิกำรบดีอนุมัติ  4 พ.ย.64

หนังสือท่ี อว 0652.04/1937 ลว 1 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนจำก 1 ระยะจำก พ.ย.-
มี.ค.64 เป็น 2 ระยะ ซ่ึงระยะท่ี 1 เป็นวันท่ี 22 ธ.ค.
 64 รูปแบบ online งบ 1,800 บำท และระยะท่ี 2
 เป็น 24 ม.ค. - 18 ก.พ. 65 ในรูปแบบ onsite งบ
 78,120 บำท อธิกำรบดีอนุมัติ 15 ธ.ค. 64
หนังสือท่ี อว 0652.04/296 ลว 4 ก.พ. 65 ขอ
ปรับระยะท่ี 2 จำก 24 ม.ค. 65 - 18 ก.พ. 65 เป็น
 22 - 28 ก.พ. 65 ในรูปแบบ online & onsite 
อธิกำรบดีอนุมัติ 18 ก.พ. 65
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ /รอผล/ อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว 0652.18/340 ลว 8 ก.พ. 65 ปรับ
งบจำก 83,710 บำทเป็น 3,600 บำท คงเหลือ 
80,110 บำท ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 310 คนเป็น 
228 คน จัดอบรมในรูปแบบ online วันท่ี 28 ก.พ.
 65 อธิกำรบดีอนุมัติ  18 ก.พ. 65
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ // อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

31 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

32
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์ส่ือด้ำน
เทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน  (ปรับแผน)

33 โครงกำรพัฒนำวำรสำร คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน

34
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำ คณะ
เทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน  ประจ ำปีงบประมำณ 2565

35
โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรคณะเทคโนโลยี
ส่ือสำรมวลชนในยุคดิจิทัล  (ปรับแผน)

36
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ปรับแผน)
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 77,580.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 110,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 106,000.00 แผนเงิน 106,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 95,400.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 116,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 198,000.00 แผนเงิน 126,400.00 71,600.00
0.00 164,700.00 ผลเงิน 164,700.00

หนังสือท่ี อว 0652.05/0731 ลว 16 มี.ค.65 
ขอรับลดงปม.จำก106,000 บำท เป็น 94,200 บำท
 คงเหลือ 11,800 บำทโอนไปเงินรำยได้ ปี 65 ป.ตรี
 ภำคปกติ หมวดค่ำใช้สอย ปรับแผนกำร
ด ำเนินงำนจำก ก.พ. 65 เป็น 1-3 เม.ย. 65 ปรับ
แผนกำรเบิกจ่ำยจำก มี.ค. 65 เป็น พ.ค. 65 จัด
โครงกำรในรูปแบบ Online & Onsite อธิกำรบดี
อนุมัติ 25 มี.ค. 65  // ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่
ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว.0652.04/1677 ลว 14 ต.ค.64 ขอ
ปรับลดงบจำก 77,580 บำท เป็น 63,300 บำท 
คงเหลือ 14,280 บำท โอนไปเงินรำยได้ ป.ตรี ภำค
ปกติ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน จัดโครงกำร
ในรูปแบบ online วันท่ี 22-24 ธ.ค. 64 อธิกำรบดี
อนุมัติ 28 ต.ค. 64  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/ส่งสรุป
โครงกำรแล้ว

หนังสือท่ี อว02652.05/2684 ลว 15 พ.ย.64 ขอ
ปรับวงเงินจำก 198,000 บำท เป็น 197,100 บำท
 คงเหลือ 900 บำท จัดในรูปแบบ onsite/online 
อธิกำรอนุมัติ 22 พ.ย.64

37 โครงกำรพัฒนำส่ือมัลติมีเดีย  (ปรับแผน)

คณะบริหำรธุรกิจ

38
โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะวิชำชีพบัญชี สู่ควำมเป็นเลิศ
 คร้ังท่ี 7

39 โครงกำรนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 6 (ปรับแผน)

40
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร

41
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนโลจิ
สติกส์ด้วยข้อมูลดิจิทัล

42 โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล  (ปรับแผน)

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 7 จาก 35
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 220,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 1,260,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 34,700.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 36,500.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 119,200.00 แผนเงิน 67,000.00 52,200.00

0.00 49,590.00 ผลเงิน 49,590.00

หนังสือท่ี อว.0652.05/2885 ลว 7 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับระยะท่ี 1 งบจำก 67,000 บำท เป็น 65,230 
บำท คงเหลือ 1,770 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ ป.
ตรี ภำคปกติ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ปรับกำร
ด ำเนินงำนจำกเดิมพ.ย. 64 เป็น 13-14 ม.ค. 65 
แผนเบิกจำก ธ.ค. 64 เป็น ม.ค. 65  
อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 64

43 โครงกำรสัปดำห์วิชำกำรและงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจ

44 โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร คณะบริหำรธุรกิจ

45
โครงกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพกำรท ำงำนวิจัยเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศด้ำนบริหำรธุรกิจ

46
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรเขียนบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ใน
วำรสำร"

47
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และ
ประกันคุณภำพ  (ปรับแผน)

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 8 จาก 35
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 96,460.00 แผนเงิน 48,710.00

0.00 10,575.00 ผลเงิน 10,575.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 45,350.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 163,000.00 แผนเงิน 86,500.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 80,000.00 แผนเงิน 80,000.00
0.00 75,600.00 ผลเงิน 75,600.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 190,000.00 แผนเงิน 190,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว. 0652.05/0360 ลว 8 ก.พ. 65 ปรับ
กลุ่มเป้ำหมำยจำก 446 คนเป็น 461 คน ปรับลด
งบจำก 45,350 บำท เป็น 32,148 บำท คงเหลือ 
13,202 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ปี 65 ป.ตรี ภำค
ปกติ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย จัดในรูปแบบ 
online&onsite ในวันท่ี 1 มี.ค. 65 อธิกำรบดี
อนุมัติ 21 ก.พ. 65 // ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ / อยู่
ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว.0652.05/2508 ลว 28 ต.ค. 64 ขอ
ปรับระยะท่ี 1 งบจำก 48,710 บำท เป็น 12,900 
บำท คงเหลือ 35,810 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ ป.
ตรี ภำคปกติ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
กลุ่มเป้ำหมำยจำก 446 คน เป็น 424 คน จัดวันท่ี
จำกเดิม 4 พ.ย. 64 เป็น 5 พ.ย. 64 แผนเบิกเป็น 
ธ.ค. 64 ในรูปแบบ online/onsite อธิกำรบดี
อนุมัติ 4 พ.ย.64
หนังสือท่ี อว 0652.05/0358 ลว 26 ม.ค. 65 ขอ
ปรับระยะท่ี 2 โดยปรับลดงบจำก 24,050 บำทเป็น
 9,875 บำท คงเหลือ 14,175 บำทโอนไปยังเงิน
รำยได้ป.ตรี ภำคปกติ หมวดค่ำใช้สอย จัดโครงกำร
จำก 17 มี.ค. 65 เป็น 15 มี.ค. 65 ในรูปแบบ 
onsite&Online อธิกำรบดีอนุมัติ 7 กพ. 65

48
โครงกำรปฐมนิเทศสหกิจศึกษำและฝึกงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ
 2564 คณะบริหำรธุรกิจ (มี 3 ระยะ) (ปรับแผน)

49
โครงกำรสัมมนำและกำรน ำเสนอผลงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 คณะบริหำรธุรกิจ  (ปรับแผน)

50 โครงกำรพัฒนำวำรสำรบริหำรธุรกิจ

51
โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรยุค 4.0 (ปรับแผน)

52
โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำน
บริหำรธุรกิจ 9 มทร.

หนังสือท่ี อว 0652.05/2550 ลว 2 พ.ย. 64 ปรับ
ลดงบจำก 80,000 บำท เป็น 75,600 บำท จัด
อบรม 20-21, 27-28 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ 
อธิกำรอนุมัติ 15 พ.ย.64

ยังไม่เบิกจ่ำย

ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ // อยู่ระหว่ำงคณะส่งเบิก

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 9 จาก 35
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 170,000.00 แผนเงิน 170,000.00
0.00 60,000.00 ผลเงิน 60,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 240,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 240,000.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 1,896,980.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 258,000.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน ยกเลิกระยะท่ี 1

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 146,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 27,100.00 แผนเงิน 12,100.00
0.00 1,200.00 ผลเงิน 1,200.00

หนังสือท่ี อว.0652.05/0256 ลว 26 ม.ค. 65 ขอ
ยกเลิกโครงกำรระยะท่ี 1 (แลกเปล่ียนนักศึกษำ) 
ยอด 180,000 บำท โอนเงินไปยังเงินรำยได้ ป.ตรี 
ภำคสมทบ หมวดค่ำใช้สอย อธิกำรบดีอนุมัติวันท่ี 
10 ก.พ.65
หนังสือท่ี อว 0652.05/0742 ลว 18 มี.ค. 65 ขอ
อนุมัติจัดโครงกำรระยะท่ี 2 (แลกเปล่ียนอำจำรย์) 
ระหว่ำงวันท่ี 14-21 พ.ค. 65 ณ มหำวิทยำลัย 
FHWS สหพันธรัฐเยอรมันนี งบ 78,000 บำท 
อธิกำรบดีอนุมัติ 1 เม.ย.65

หนังสือท่ี อว. 0652.05/2593 ลว 9 พ.ย.64 ปรับ
งบระยะท่ี 1 จำก 12,100 บำท เป็น 1,200 บำท 
คงเหลือ 10,900 บำท วันท่ี 13 พ.ย. 64 ใน
รูปแบบออนไลน์ อธิกำรบดีอนุมัติ 12 พ.ย. 64

53 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำเชิงรุก

54
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ ระดับปริญญำ
ตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

55
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ ระดับ
ปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ปรับแผน)

56
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจและ
สโมสรนักศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 2565  (ปรับแผน)

57
โครงกำรควำมร่วมมือกับมหำลัยคู่สัญญำในต่ำงประเทศเพ่ือ
แลกเปล่ียนบุคลำกรสำยผู้สอนและนักศึกษำ  (ปรับแผน - 
ยกเลิกโครงการระยะท่ี 1)

58
โครงกำรควำมร่วมมือกับมหำลัยคู่สัญญำในต่ำงประเทศเพ่ือ
แลกเปล่ียนอำจำรย์อำคันตุกะ  (Visiting Professor)
(ยกเลิกโครงการระยะท่ี 1)

59
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำโท 
(ปรับแผน)

หนังสือท่ี อว. 0652.05/0255 ลว 26 ม.ค. 65  
ปรับลดงบจำก 240,000 บำทเป็น 43,100 บำท 
คงเหลือ 196,900 บำทโอนไปยังงบเงินรำยได้ ปี 
65 ป.ตรี ภำคปกติ ค่ำใช้สอย ในรูปแบบOnline 
อธิกำรบดีอนุมัติ 7 ก.พ.65 // ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
 //อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว. 0652.05/0152 ลว 18 ม.ค. 65  
ปรับลดงบประมำณจำก 1,896,980.00 บำทเป็น 
1,812,825.00 บำท คงเหลือ 84,155.00 บำท 
กลุ่มเป้ำหมำยระยะท่ี 1 จำก 4,267 คนเป็น 3,893
 คน อธิกำรบดีอนุมัติ 25 ม.ค. 65

หนังสือท่ี อว. 0652.05/2514 ลว 29 ต.ค.64 
ยกเลิกโครงกำร ระยะท่ี 1 งบ 73,000 บำท โอนไป
ยัง เงินรำยได้ ป.ตรี ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย อธิกำรบดีอนุมัติ 5 พ.ย. 64
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน 35,000.00 35,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 15,000.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 45,180.00 แผนเงิน 45,180.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 17,100.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 15,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 4,800.00 แผนเงิน 2,400.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 41,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.0652.05/2999 ลว 16 ธ.ค. 64 ขอ
อนุมัติยกเลิกโครงกำร โดยโอนงบ 70,000 บำท ไป
ยังเงินรำยได้ปี 65 ป.โท ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้จ่ำย อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ธ.ค.64

หนังสือท่ี อว.0652.05/0260 ลว 26 ม.ค.65 ขอจัด
โครงกำรในรูปแบบ online ในวันท่ี 17 ก.พ.65 
โดยไม่ขอใช้เงินงบประมำณ โอนเงินไปยังงบเงิน
รำยได้ ปี 65 ปวช. ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้
สอย อธิกำรบดีอนุมัติ 17 ก.พ.65

60
โครงกำรเสวนำวิชำกำร เร่ือง นวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้ในยุค
ดิจิตอล และศึกษำดูงำน  (ยกเลิกโครงการ)

61
โครงกำรปฐมนิเทศกำรฝึกงำนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 คณะบริหำรธุรกิจ
(ปรับแผน)

62
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือสอบวัดมำตรฐำนวิชำชีพ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปรับแผน)

63
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
คณะบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

64
โครงกำร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
คณะบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)

65
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำเอก 
(ปรับแผน- ยกเลิกโครงการระยะท่ี 1)

66 โครงกำรกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นำนำชำติ

หนังสือท่ี อว 0652.05/0257 ลว 26 ม.ค.65 ขอ
ปรับลดงบจำก 15,000 บำทเป็น 4,370 บำท โอน
เงินคงเหลือ 10,630 บำทไปยังงบเงินรำยได้ ปวช.
ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย และปรับ
รูปแบบเป็น onsite & Online อธิกำรบดีอนุมัติ 7 
ก.พ.65

หนังสือท่ี อว.0652.05/2594 ลว 9 พ.ย.64 ขอ
ยกเลิกโครงกำร ระยะท่ี 1 จ ำนวน 2,400 บำท โอน
เงินไปยังงบเงินรำยได้ ปี 65 ป.เอก ภำคสมทบ งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย อธิกำรบดีอนุมัติ 16 พ.ย. 64

หนังสือท่ี อว 0652.05/0591 ลว 3 มี.ค. 65 ขอ
ปรับลดงบจำก 45,180 บำท เป็น 17,000 บำท 
คงเหลือ 28,180 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ปี 65 
ปวช.ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ด ำเนิน
โครงกำรจำก ก.พ. 65 เป็น 11-13 มี.ค. 65 แผน
เบิกเป็น เม.ย.65 ในรูปแบบ Online& Onsite 
อธิกำรบดีอนุมัติ 7 มี.ค. 65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 120,480.00 แผนเงิน 3,940.00 112,600.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 85,000.00 แผนเงิน 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 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน 50,000.00
0.00 7,231.85 ผลเงิน 3,589.85 3,642.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 21,400.00 แผนเงิน 21,400.00
0.00 6,600.00 ผลเงิน 6,600.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน 20,000.00
0.00 15,400.00 ผลเงิน 15,400.00

หนังสือท่ี อว.0652.06/3241 ลว 1 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับลดงบจำก 50,000 บำทเป็น 37,600 บำท 
คงเหลือ 12,400 บำทโอนไป เงินรำยได้ ป.ตรีภำค
ปกติ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย จัดรูปแบบ online 
อธิกำรบดีอนุมัติ  15 ธ.ค. 64

หนังสือท่ี อว.0652.06/3085 ลว 16 พ.ย.64 ขอ
ปรับงบจำก 20,000 บำท เป็น 25,400 บำท 
คงเหลือ 4,600 บำท ด ำเนินกำรวันท่ี 12 ธ.ค. 64 
ในรูปแบบออนไลน์  อธิกำรบดีอนุมัติ 25 พ.ย.64

67
โครงกำรส่งเสริมและยกระดับอำชีพภูมิปัญญำท้องถ่ิน
(ปรับแผน)

68
โครงกำรพัฒนำจิต พัฒนำชีวิต สู่นักธุรกิจมืออำชีพ
(ปรับแผน)

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

69
โครงกำรใช้ประโยชน์เศษวัสดุทำงกำรเกษตรสู่กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  (ปรับแผน)

70
โครงกำรบริกำรวิชำกำร ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรกำรติดต่อส่ือสำรสังคมดิจิตอลออนไลน์) 
(ปรับแผน)

71 โครงกำรบูรณำกำรวัสดุศำสตร์สู่ชุมชน (ปรับแผน)

หนังสือท่ี อว.0652.06/3102 ลว 17 พ.ย.64 ขอ
ปรับงบจำก 21,400 บำท เป็น 6,600 บำท 
คงเหลือ14,800 บำท ด ำเนินกำร 1 วันวันท่ี 27 
พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์  อธิกำรบดีอนุมัติ 25 
พ.ย.64

หนังสือท่ี อว.0652.05/2827 ลว 1 ธ.ค.64 ขอปรับ
งบจำกเดิมระยะท่ี 1 จำก 3,940 บำท เป็น 2,500 
บำท ระยะท่ี 2 จำก 112,600 บำท เป็น 115,480
 บำท ระยะท่ี 3 จำก 3,940 บำทเป็น 2,500 บำท 
และปรับกำรด ำเนินโครงกำรระยะท่ี 2 จำก ม.ค. 
65 เป็น 16-17 ธ.ค. 64
อธิกำรบดีอนุมัติ 3 ธ.ค.64 // ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ// อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว.0652.05/2591 ลว 9 พ.ย. 64 ปรับ
งบจำก 85,000 บำท เป็น 9,900 บำท คงเหลือ 
75,100 บำท จัดวันท่ี 29 พ.ย. 64 ในรูปแบบ 
onsite/online อธิกำรบดีอนุมัติ 15 พ.ย. 64
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน 50,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 35,040.00 แผนเงิน 35,040.00

0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว. 0652.06/262 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ
ปรับวันจัดกิจกรรมจำก 2-3 ธ.ค. 64 เป็น 28 ก.พ. 
65- 1 มี.ค.65 และปรับรำยละเอียดงบเป็น ค่ำใช้
สอย 45,000 บำท ค่ำวัสดุ 5,000 บำท แผน
เบิกจ่ำยจำก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 อธิกำรบดี
อนุมัติ 11 ก.พ. 65
หนังสือท่ีอว. 0652.06/481 ลว 25 ก.พ. 65 ขอ
ปรับลดงบจำก 50,000 บำทเป็น 7,200 บำท 
คงเหลือ 42,800 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ ป.ตรี 
ภำคปกติ งบด ำเนินงำน คณะ และปรับรูปแบบ
กำรด ำเนินโครงกำรจำกจัดกิจกรรมท่ีต่ำงจังหวัด
วันท่ี 28 ก.พ - 1 มี.ค. 65 เป็นจัดโครงกำรแบบ 
online ในวันท่ี 28 ก.พ. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 25 
ก.พ. 65  //ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ //เบิกจ่ำยแล้ว 
3,600.00 บำท วันท่ี 4 เม.ย. 65

หนังสือท่ี อว. 0652/06.260 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ
ปรับกิจกรรมจำก 3 กิจกรรม เป็น 2 กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 online 14 มี.ค. 65 งบ 8,960 บำท
กิจกรรมท่ี 2 ท่ีคณะฯ 15 มี.ค. 65 งบ 26,080 บำท
 แผนเบิกจ่ำยจำก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65
 อธิกำรบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 65 //ยังไม่เบิกจ่ำย 
จะด ำเนินโครงกำร 30-31 มี.ค. 65

72
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบ
อำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  (ปรับแผน)

73
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว 
(ปรับแผน)
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 30,000.00 แผนเงิน 30,000.00
0.00 9,600.00 ผลเงิน 9,600.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 10,000.00 แผนเงิน 10,000.00
0.00 7,200.00 ผลเงิน 7,200.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 25,000.00 แผนเงิน 25,000.00
0.00 1,800.00 ผลเงิน 1,800.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน 20,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 12,000.00 แผนเงิน 12,000.00
0.00 5,200.00 ผลเงิน 5,200.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,950.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว. 0652.06/2893 ลว 29 ต.ค. 64 ขอ
ปรับงบจำก 25,000 บำท เป็น 1,800 บำท ปรับ
กำรด ำเนินงำนจำก ธ.ค. 64 เป็น 3 พ.ย.64 ใน
รูปแบบออนไลน์   อธิกำรบดีอนุมัติ 2 พ.ย.64

หน้งสือท่ี อว 0652.06/634 ลว 10 มี.ค.65 ปรับ
ลดงบจำก 20,000 บำท เป็น 4,800 บำท คงเหลือ
 15,200 บำท โอนไปยัง เงินรำยได้ปี 65 ป.ตรี 
ภำคปกติ หมวดค่ำใช้สอย ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 
80 คน เป็น 109 คน ด ำเนินกำรในรูปแบบออนไลน
 วันท่ี 29 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ำย เม.ย. 65 
อธิกำรบดีอนุมัติ 21 มี.ค.65

หนังสือท่ี อว. 0652.06/2834 ลว 20 ต.ค. 64 ขอ
ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 
89 คนเป็น 90 คน  อธิกำรบดีอนุมัติ 1 พ.ย.64

74 โครงกำร สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์

75

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรทบทวนยุทธศำสตร์คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมท่ี 1 กำรสัมมนำและ
ศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)

76
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรทบทวนยุทธศำสตร์  คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมท่ี 2 กำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (ปรับแผน)

77
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลัง
ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ปรับแผน)

78 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

79 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ (ปรับแผน)

80 โครงกำร "แนะแนวกำรศึกษำและอำชีพสัญจร"

81 โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำ

หนังสือท่ี อว. 0652.06/2969 ลว 8 พ.ย.64 ขอ
ปรับงบจำก 30,000 บำท เป็น 9,600 บำท 
คงเหลือ 20,400 บำท จัดฝึกอบรมจำก ธ.ค. 64 
เป็น พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อธิกำรบดีอนุมัติ
12 พ.ย. 64
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน 100,000.00
0.00 20,400.00 ผลเงิน 20,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 10,000.00 แผนเงิน 10,000.00
0.00 9,990.00 ผลเงิน 9,990.00

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 80,000.00 แผนเงิน 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 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 55,000.00 แผนเงิน 55,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 600,000.00 แผนเงิน 600,000.00
0.00 511,193.34 ผลเงิน 511,193.34

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 260,500.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.065206/3180 ลว 24 พ.ย. 64 ขอ
ปรับงบจำก 80,000 บำทเป็น 24,000 บำท 
คงเหลือ 56,000 บำท กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียน 
อำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 145 คน เป็น นศ.
ช้ันปี 2-3 จ ำนวน 145 คน ด ำเนินโครงกำรจำก 
ธ.ค. 64 เป็น 30 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ 
อธิกำรบดีอนุมัติ 26 พ.ย. 64

82
โครงกำรเพ่ิมทักษะกำรปฎิบัติงำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์เพ่ือ
รองรับอุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) (หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิทัล)

คณะวิศวกรรมศำสตร์

83 โครงกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสู่นักวัสดุศำสตร์

84 โครงกำร ศิลปวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ (ปรับแผน)

85
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
เก่ียวกับไฟฟ้ำให้กับภำคประชำชน

86
โครงกำร กำรประชุมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
คร้ังท่ี 44

87
โครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
บันทึกลงระบบ BPM แล้ว//
อยู่ระหว่ำงส่งเร่ืองเบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 159,200.00 แผนเงิน 159,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 990,000.00 แผนเงิน 495,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 82,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 342,860.00 แผนเงิน
0.00 26,350.00 ผลเงิน 26,350.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 315,000.00 แผนเงิน 157,500.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 87,200.00 แผนเงิน 87,200.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 166,100.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

88
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ปรับแผน)

89
โครงกำร กิจกรรมสโมสรนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์

90
โครงกำร ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี มท
ร.พระนคร คร้ังท่ี ๖   (The 6th RMUTP Conference on 
Engineering and Technology)

91
โครงกำรกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในประเทศ-
ต่ำงประเทศ

92
โครงกำร กิจกรรมนักศึกษำระดับ ปวช. 
คณะวิศวกรรมศำสตร์

93
โครงกำร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ปรับแผน)

94
โครงกำร  ปฐมนิเทศนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

หนังสือท่ี อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ปรับ
กลุ่มเป้ำหมำยจำก 400 คนเป็น 387 คน ปรับลด
งบจำก 159,200 บำท เป็น 115,905 บำท 
อธิกำรบดีอนุมัติ 4 ก.พ. 65 
//ด ำเนินกำรแล้ว บันทึกในระบบ BPM แล้ว //อยู่
ระหว่ำงส่งเร่ืองเบิกกองคลัง

หนังสือท่ี อว 0652.07/327 ลว 11 ก.พ. 65 ปรับ
งบจำก 87,200 บำทเป็น 53,950 บำท คงเหลือ 
33,250 บำท โอนไปยังเงินรำยได้ ปี 65 ปวช. ภำค
สมทบ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ปรับกลุ่มเป้ำหมำย
จำก 200 คน เป็น 157 คน ปรับกำรจัดกิจกรรม
จำก ม.ค. - ก.พ. 65 เป็น 7 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ำย 
เม.ย. 65  อธิกำรบดีอนุมติ 21 ก.พ. 65

ยังไม่เบิกจ่าย //ได้รับแจ้งว่ำจะขอปรับแผน
เบิกจ่ำยโครงกำรเป็น มิ.ย. 65 เน่ืองจำกต้องรอ

เอกสำรจำก กพศ.

ยังไม่เบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 215,400.00 แผนเงิน 215,400.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 90,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 15,920.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 12,380.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 375,800.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 130,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 80,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.07/403 ลว 24 ก.พ. 65 ปรับ
กำรด ำเนินโครงกำรจำก ต.ค. 64 - ก.พ. 65 เป็น 
ก.ค. 65 ปรับแผนเบิกจ่ำยจำก มี.ค. 65 เป็น ส.ค. 
65 อธิกำรบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 65

95
โครงกำรกีฬำเช่ือมควำมสัมพันธ์ไมตรี ของนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปรับแผน)

96
โครงกำร กำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย

97
โครงกำร ปฐมนิเทศฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  (ปรับแผน)

98
โครงกำร ปัจฉิมนิเทศฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

99
โครงกำร ค่ำยพักแรมลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 2564 (ปรับแผน - 
ไม่ขอใช้งบประมาณ)

100 โครงกำรอบรมสัมมนำกำรประกันคุณภำพอำชีวศึกษำ

101 โครงกำร ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษำ

หนังสือท่ี อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ขอ
ปรับกำรจัดในรูปแบบOnline และไม่ขอใช้
งบประมำณ อธิกำรบดีอนุมัติ 4 ก.พ.65

หนังสือท่ี อว 0652.07/328 ลว 11 ก.พ. 65 ปรับ
งบจำก 15,920 บำทเป็น 6,375 บำท คงเหลือ 
9,545 บำท โอนไปงบเงินรำยได้ ปี 65 ปวช. ภำค
สมทบ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ปรับกลุ่มเป้ำหมำย
จำก 210 คนเป็น 196 คน ด ำเนินโครงกำร 11 มี.ค.
 65 ในรูปแบบ online อธิกำรบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 
65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 65,000.00 แผนเงิน 65,000.00
0.00 65,000.00 ผลเงิน 65,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 75,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 240,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 290,000.00 แผนเงิน 140,000.00

0.00 26,180.00 ผลเงิน 2,030.00 24,150.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 800,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 146,690.00 แผนเงิน 146,690.00
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว. 0652.07/2638 ลว 5 ต.ค.64 ปรับ
ลดวงเงินระยะท่ี 1 จำก 90,000 บำท เป็น30,000
 บำท ระยะท่ี 2 จำก 50,000 บำท เป็น 15,000 
บำท โอนเงินท่ีเหลือ 95,000 บำท ไปเงินรำยได้ ป.
ตรี ภำคสมทบ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
อธิกำรบดีอนุมัติ 11 ต.ค.64
หนังสือท่ี อว 0652.07/351 ลว 15 ก.พ. 65 ขอ
ปรับกำรด ำเนินโครงกำรระยะท่ี 3 ปรับลดงบจำก 
55,000 บำท เป็น 22,260 บำท ปรับ
กลุ่มเป้ำหมำยจำก 130 คนเป็น 68 คน จัดใน
รูปแบบออนไลน์ อธิกำรบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

102 โครงกำรสัมมนำงำนวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ

103
โครงกำร ประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนทำงวิศวกรรม 
นวัตกรรมและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน คร้ังท่ี 10 
ประจ ำปี 2565

104
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

105
โครงกำร เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำสหกิจศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ปรับแผน)

106
โครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในระบบงำนของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์

107
โครงกำรสืบสำนงำนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินหัตถกรรมกะลำ 
ศึกษำวิถีชีวิตคนเมืองหนังโนรำ  (ปรับแผน)

หนังสือท่ี อว 0652.07/238 ลว 1 ก.พ. 65 ปรับ
กำรด ำเนินงำนจำก ต.ค. 64 - ม.ค. 65 เป็น ก.พ. -
 พ.ค. 65 ปรับแผนเบิกจ่ำยจำก ก.พ. 65 เป็น มิ.ย.
 65 อธิกำรบดีอนุมัติ 4 ก.พ.65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน 70,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 32,400.00 แผนเงิน 32,400.00
0.00 32,400.00 ผลเงิน 32,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 120,000.00 แผนเงิน 50,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 80,000.00 แผนเงิน 80,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 185,300.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 96,100.00 แผนเงิน 96,100.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 120,000.00 แผนเงิน 120,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.08/1724 ลว 30 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนจำก ธ.ค. 64 เป็น 27-29 
เม.ย. 65 และปรับแผนกำรเบิกจ่ำยจำก ม.ค. 65 
เป็น พ.ค. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 20 ม.ค.65

คณะศิลปศำสตร์

108
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน
ส ำหรับบุคลำกรคณะศิลปศำสตร์ (ปรับแผน)

109
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ Reskill & Upskill in New
 Normal World

110 โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำนงำนโรงแรม

111 โครงกำรสุดยอดนักบริกำรด้ำนงำนโรงแรม

112
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป

113
โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำ คณะศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช มงคลพระนคร ในยุค 
New Normal  (ปรับแผน)

114 โครงกำร RMUTP GAMES

หนังสือท่ี อว 0652.08/206 ลว 8 ก.พ. 65 ขอ
ปรับลดกิจกรรมจำก 2 กิจกรรม เหลือ 1 กิจกรรม
ในรูปแบบ online กลุ่มเป้ำหมำยจำก 40 คนเป็น 
10 คน และขอปรับลดงบจำก 96,100 บำท เป็น 

27,400 บำท อธิกำรบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 65 // 
ยังไม่เบิกจ่ำย

ยังไม่เบิกจ่ำย// อยู่ระหว่ำงขอ
อนุมัติโครงกำร + ดู
สถำนกำรณ์ COVID-19

ยังไม่เบิกจ่ำย// อยู่ระหว่ำงขอ
อนุมัติปรับแผน

ยังไม่เบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 284,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 80,000.00 แผนเงิน 40,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 400,000.00 แผนเงิน 190,000.00 105,000.00 20,000.00 5,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 210,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 84,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือ ท่ี อว 0652.08/247 ลว 21 ก.พ. 65 ขอ
ปรับงบจำก 84,000 บำทเป็น 13,800 บำท จัดใน
รูปแบบ online วันท่ี 28 ก.พ. 65 อธิกำรบดีอนุมัติ
 25 ก.พ. 65

หนังสือท่ี อว 0652.08/192 ลว 8 ก.พ. 65 ขอ
ปรับรูปแบบเป็น Online ปรับงบจำก 60,000 บำท
 เป็น 11,600 บำท ด ำเนินกำรในวันท่ี 29 เม.ย. 65
 อธิกำรบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

หนังสือท่ี อว 0652.08/192 ลว 8 ก.พ. 65 
ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
อธิกำรบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65

115 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรในยุค New Normal

116
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเขียนโครงกำรวิจัยในกำร
เตรียมขอรับสนับสนุนงบประมำณ ท้ังจำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน (ปรับแผน)

117
โครงกำรอบรมปฏิบัติกำรกำรเขียนบทควำมวิชำกำรและวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ 
(ปรับแผน - ขอยกเลิกโครงการ)

118 โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในประเทศ - ต่ำงประเทศ

119 โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์

120 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ

121 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ (ปรับแผน)

ยังไม่เบิกจ่ำย

ยังไม่เบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 52,500.00 แผนเงิน
0.00 28,400.00 ผลเงิน 28,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 120,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน 60,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 300,000.00 แผนเงิน 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 67,400.00 แผนเงิน 67,400.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
แผนเงิน
ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.08/251 ลว 23 ก.พ.65  ขอ
ปรับงบจำก 60,000 บำทเป็น 21,750 บำท จัด
โครงกำรปรับลดจำก 2 กิจกรรมเหลือ 1 กิจกรรม
ในรูปแบบ online วันท่ี 4 มี.ค. 65 ปรับแผน
เบิกจ่ำยจำก มี.ค. 65 เป็น เม.ย. 65 อธิกำรบดี
อนุมัติ 28 ก.พ. 65

122
โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกิจศึกษำของนักศึกษำ คณะ
ศิลปศำสตร์  (ปรับแผน)

123
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประกันคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ

124
โครงกำรทบทวนและพัฒนำหลักสูตรออนไลน์เพ่ือเตรียม
นักศึกษำเข้ำสู่งำนอำชีพ

125
โครงกำรนิทรรศกำรและสัมมนำทำงวิชำกำร
เปิดโลกท่องเท่ียว (ปรับแผน)

126
โครงกำรส่งเสริมและปฏิบัติกำรน ำเท่ียวตำมข้อก ำหนด
กรมกำรท่องเท่ียว  (ปรับแผน)

127
โครงกำรศึกษำภำษำถ่ิน และแลกเปล่ียนประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษำต่ำงชำติ  (ยกเลิกโครงการ)

หนังสือ ท่ี อว 0652.08/204 ลว 8 ก.พ. 65 ขอ
ปรับงบจำก 52,500 บำทเป็น 28,400 บำท จัดใน
รูปแบบ online จำกเดือนมี.ค. 65 เป็น 24-25 
ก.พ. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ  18 ก.พ. 65

หนังสือท่ี อว 0652.08/416 ลว 30 มี.ค. 65 ขอ
ยกเลิกโครงการ และน ำงบวงเงิน 30,375 ไปจัด
โครงกำร "ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสำขำวิชำ
ภำษำไทยประยุกต์ ประจ ำปี 2565"
อธิกำรบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำไทย
ประยุกต์ ประจ ำปี 2565 (ขอบรรจุเข้าแผน - ขอใช้งบจาก
โครงการศึกษาภาษาถ่ิน)

หนังสือท่ี อว 0652.08/416 ลว 30 มี.ค. 65 ขอ
อนุมัติใช้งบ 30,375 บำทจำกโครงกำรศึกษำภำษำ
ถ่ินฯ มำจัดโครงกำร และขอบรรจุเข้ำแผนฯ ซ่ึงมี
แผนเบิกจ่ำย เม.ย. 65
อธิกำรบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

หนังสือท่ี อว 0652.08/203 ลว 24 มี.ค.65 ขอ
ปรับลดงบจำก 300,000 บำทเป็น 243,800 บำท 
ปรับกลุ่มเป้ำหมำยจำก 210 คน เป็น 160 คน 
ปรับกิจกรรมจำก 9 เส้นทำงเป็น 3 เส้นทำง ปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนจำก พ.ย.64 - มี.ค.65 เป็น 
เม.ย. - มิ.ย. 65 และปรับแผนเบิกจ่ำยจำก 4 คร้ังๆ
ละ 75,000 บำท (ธ.ค. 64 - มี.ค. 65) เป็นแผน
เบิกจ่ำย ก.ค. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 65

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 21 จาก 35
51



ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 173,600.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 23,600.00 แผนเงิน 23,600.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 131,100.00 แผนเงิน
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 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน 100,000.00
0.00 84,370.00 ผลเงิน 84,370.00

หนังสือท่ี อว 0652.18/99 ลว 10 ม.ค.65 ขอ
เปล่ียนช่ือเป็น "โครงกำรอบรมเปิดโลกภำษำ
พัฒนำทักษะกำรส่ือสำร (ออนไลน์)" กลุ่มเป้ำหมำย
จำก 150 คน เป็น 200 คน ปรับแผนกำรด ำเนิน
โครงกำรจำก ธ.ค. 64 เป็น 5-19 ก.พ. 65 และ
แผนกำรเบิกจ่ำยจำก ม.ค. 65 เป็น ก.พ. 65 
รำยละเอียดงบประมำณจำกค่ำตอบแทน 23,600 
บำทเป็น ค่ำตอบแทน 22,800 บำท และค่ำวัสดุ 

800 บำท  อธิกำรบดีอนุมัติ 1 ก.พ. 65  // 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/รอผล/อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว 0652.09/1048 ลว 1 ธ.ค. 64 ปรับ
แผนรำยกำรงบ ค่ำใช้สอยจำก 41,370 บำทเป็น 
52,170 บำท ค่ำวัสดุจำก 22,630 บำท เป็น 
11,830 บำท จัดโครงกำรวันท่ี 12-14 ม.ค. 64 
อธิกำรบดีอนุมัติ 15 ธ.ค. 64

128 โครงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรคณะศิลปศำสตร์

129
โครงกำรอบรมและทดสอบภำษำจีน : หลักสูตรภำษำจีน
ระดับต้นและหลักสูตรภำษำจีนระดับกลำง (ออนไลน์)
(ปรับแผน)

คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

130
โครงกำรเทิดพระเกียรต์ิ พลเรือเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

131 ค่ำยภำษำและวรรณศิลป์

132
โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้ำน
หัวเขำจีน อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี  (ปรับแผน)
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 135,000.00 แผนเงิน 67,000.00
0.00 53,325.00 ผลเงิน 53,325.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน 50,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 48,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,400.00 แผนเงิน 20,400.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 26,390.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 9,200.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน 20,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ึ อว 0652.09/119 ลว 11 ก.พ. 65 ขอ
ปรับรูปแบบเป็น online เปล่ียนวันด ำเนินกำรจำก
 18 ก.พ 65 เป็น 28 ก.พ. 65 และไม่ขอใช้
งบประมำณ  อธิกำรบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 65

133
โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำคณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน

134
โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและสัมมนำทำงวิชำกำร
ในประเทศ-ต่ำงประเทศ

135
โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(ปรับแผน - ขอเล่ือนไม่มีก าหนด)

136 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565

137
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
(ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)

138
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร "พัฒนำระบบงำน
ประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ"

139
โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

140
โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพด้ำนส่ิงทอและแฟช่ัน 
(ปรับแผน - เล่ือนไม่มีก าหนด)

หนังสือท่ี อว 0652.18/010 ลว 6 ม.ค. 65 ขอ
เล่ือนออกไปไม่มีก ำหนด จนกว่ำจะมีกำรแจ้ง
ก ำหนดกำรให้ทรำบ อธิกำรบดีอนุมัติ 1 ก.พ.65

หน้งสือท่ี อว 0652.09/010 ลว 6 ม.ค. 65 ขอ
เล่ือนไม่มีก ำหนดจนกว่ำกองพัฒนำนักศึกษำจะมี
ก ำหนดกำร  อธิกำรบดีอนุมัติ 1 ก.พ. 65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 10,000.00 แผนเงิน 10,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 30,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 60,000.00 แผนเงิน 60,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 52,500.00 แผนเงิน
0.00 13,400.00 ผลเงิน 13,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 344,050.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.10/22 ลว 6 ม.ค.65 ขอเล่ือน
จัดโครงกำรออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด 
อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 65

หนังสือท่ี อว 0652.09/1157 ลว 28 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผน - ขอเล่ือนไม่มีก ำหนด เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19  อธิกำรบดีอนุมัติ 20 ม.ค.
65

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

141
โครงกำรคณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ันรักษ์
ส่ิงแวดล้อม (คณะสีเขียว) (ปรับแผน - เล่ือนไม่มีก าหนด)

142
โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินด้ำน
ส่ิงทอเพ่ือตอบสนองยุคดิจิทัล (ปรับแผน- เล่ือนไม่มีก าหนด)

143
โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะด้วยทักษะทำงวิชำกำรเพ่ือ
ปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

144
โครงกำรค่ำยผู้น ำนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ
กำรออกแบบ

145
โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(ปรับแผน - ขอเล่ือนไม่มีก าหนด)

146 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ

147
โครงกำร พฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเพ่ือให้
เป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณภำพและมีคุณค่ำของมหำวิทยำลัย
 ประจ ำปี 2565

หนังสือท่ี อว 0652.09/157.1 ลว 28 ก.พ. 65 ขอ
ปรับแผน - ขอเล่ือนไม่มีก ำหนด เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มนศ.จ ำนวนมำกได้  อธิกำรบดีอนุมัติ 14 
มี.ค. 65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 200,000.00 แผนเงิน
0.00 79,425.00 ผลเงิน 79,425.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 70,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 26,600.00 แผนเงิน 13,300.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 7,200.00 แผนเงิน 7,200.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 9,000.00 แผนเงิน 9,000.00

0.00 0.00 ผลเงิน

ด ำเนินกำรแล้ว วันท่ี 16 มี.ค. 65 ผู้เข้ำร่วม 183 
คน อบรมออนไลน์ อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

148 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

149
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ประจ ำปีงบประมำณ 
2565

150 โครงกำร  "แนะแนวทำงสถำปัตย์" ประจ ำปี 2565

151
กำรจัดนิทรรศกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
 (ปรับแผน)

152
กำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

153 ควำมส ำคัญของจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์  (ปรับแผน)

หนังสือท่ี อว 0652.11/2176 ลว 27 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนจำก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65
 และขอปรับแผนกำรเบิกจ่ำยจำกธ.ค. 64 เป็น มี.ค.
 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 12 ม.ค. 65
//ด ำเนินกำรแล้ว 31 มี.ค.65 ผู้เข้ำร่วม 131 คน 
อบรมผ่ำนระบบออนไลน์ อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว 0652.11/142 ลว 4 ก.พ. 65 ปรับ
กิจกรรมท่ี 1 งำนวันนักประดิษฐ์ประจ ำปี 2565 งบ
 13,300 บำทไปใช้ในกิจกรรมท่ี 2 และขออนุมัติ
เงินกันเหล่ือมปี 64 ใช้ปี 65 ร่วมด้วยจ ำนวน 
34,600 บำท
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดนิทรรศกำรวิจัยในงำน
มหกรรมวิจัยแห่งชำติ 2565 ปรับงบจำก 13,300 
บำทเป็น 26,600 บำท  อธิกำรบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 
65   // ด ำเนินกิจกรรมท่ี 1 แล้วเม่ือวันท่ี  2 - 6 
ก.พ. 65 มีผลงำนเข้ำร่วมจัดจ ำนวน 19 ผลงำน  
โดยใช้เงินกันเหล่ือมปี 64 จ ำนวน 29,644.50 บำท
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 7,200.00 แผนเงิน 7,200.00
0.00 7,200.00 ผลเงิน 7,200.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
227,500.00 แผนเงิน

ผลเงิน
แผนงำน

ขอปรับแผน
ผลกำรด ำเนินงำน

235,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 19,620.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 13,290.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

ด ำเนินกำรแล้ววันท่ี 29 ต.ค. 64 ผู้เข้ำร่วม 47 คน 
อบรมผ่ำยระบบออนไลน์

สถำบันสหวิทยำกำรดิจิทัลและหุ่นยนต์

156

155
โครงกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับหุ่นยนต์ (AI 
development for robot)

สถำบันภำษำ

โครงกำรกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร
(ปรับแผน)

157
โครงกำรกำรใช้ Artificial Intelligence เพ่ือกำรสอน
ภำษำอังกฤษ  (ปรับแผน)

154 กำรยกร่ำงค ำขอสิทธิบัตรกำรออบแบบผลิตภัณฑ์

หนังสือท่ีอว. 0652.14/010 ลว 18 ม.ค.65 ขอ
ปรับลดงบจำก 19,620.00 บำทเป็น 7,200 บำท 
จัดโครงกำรจำก 21 - 28 มี.ค. 65 เป็น วันท่ี 21 - 
24 มี.ค. 65 ด ำเนินโครงกำรในรูปแบบ Online  
อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ม.ค.65

โครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ)

โครงกรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี
ด้ำนคหกรรมศำสตร์เพ่ือชุมชนและสังคม 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช)

ได้รับงบประมำณจำก กระทรวง อว. งบ 227,500 
บำท ขอบรรจุเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  อธิกำรบดีอนุมัติ 24 ก.พ.
 65

ได้รับงบประมำณจำก กระทรวง อว. งบ 235,000 
บำท ขอบรรจุเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  อธิกำรบดีอนุมัติ 24 ก.พ.
 65

หนังสือท่ีอว. 0652.14/008 ลว 18 ม.ค.65 ขอ
ปรับลดงบจำก 13,290.00 บำทเป็น 3,600.00 
บำท จัดโครงกำรจำก 20 พ.ค. 65 ในรูปแบบ 
Online - Google meet อธิกำรบดีอนุมัติ 27 
ม.ค.65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 13,320.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (ใน)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
3,648,500.00 0.00 แผนเงิน 589,700.00 1,438,600.00
325,860.00 0.00 ผลเงิน 25,860.00 300,000.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)
แผนงำน

ขอปรับแผน
ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 50,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 36,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 140,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.30/225.1 ลว 5 ม.ค.65 ขอ
ปรับแผนภำยใน มทร.พ จำกวันท่ี 4-25 ม.ค. 65 
เป็น 18 ม.ค. 65-8 ก.พ.65  โดยท่ีแผนตำม สงป. 
ไม่สำมำรถปรับได้ อธิกำรบดีอนุมัติ 5 ม.ค.65

หนังสือท่ี อว.0652.01/379 ลว 21 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนและแผนเบิกจ่ำย จำกธ.ค. 
64 เป็นกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)
 อธิกำรบดีอนุมัติ 29 ธ.ค.64

โครงกำร IGJD-educenter กำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนด้วย Integrated  e-Learning Platform Open Online
 Course (ปรับแผนภายใน มทรพ./ แผน สงป.ปรับไม่ได้)

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

สถำบันอัญมณี เคร่ืองประดับไทย และกำรออกแบบ

159

158
โครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสมัคร
งำนและกำรวำงแผนศึกษำต่อ  (ปรับแผน)

161

160
โครงกำรอบรมกำรออกแบบและผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ
เชิงสร้ำงสรรค์

กองกลำง

162
โครงกำรประชุมสัมมนำกรรมกำรสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 9 แห่ง (ปคมทร.)
 และสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ (ปรับแผน)

หนังสือท่ีอว. 0652.14/009 ลว 18 ม.ค. 65 ขอ
ปรับลดงบจำก 13,320.00 บำท เป็น 3,600.00 
บำท จัดโครงกำรจำก 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 เป็น 
25 - 28 เม.ย. 65 ในรูปแบบ online - Google 
meet อธิกำรบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 15,940.00 แผนเงิน 15,940.00

0.00 15,940.00 ผลเงิน 1,729.12 14,210.88

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 13,600.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว 0652.16/3355 ลว 12 พ.ย. 64 ขอ
ปรับเป็นเล่ือนไม่มีก ำหนดจนกว่ำจะมีกำร
เปล่ียนแปลง อธิกำรบดีอนุมัติ  29 พ.ย. 64

หนังสือท่ี อว 0652.17/13 ลว 10 ม.ค.65 ขอปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรเบิกจ่ำย จำก ม.ค.
 65 เป็น มิ.ย. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 21 ม.ค. 65

163
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองแผนกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ ำปี 2565 (ปรับแผน -เล่ือนไม่มีก าหนด)

164
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรด้ำน
กำรเงิน บัญชี พัสดุและบริหำรทรัพย์สิน (ปรับแผน)

กองคลัง

กองนโยบำยและแผน

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะท่ีดีในกำร
ปฎิบัติงำน

165

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนครและทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (RMUTP Retreat)

166 โครงกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่  (ปรับแผน)

167

กองบริหำรงำนบุคคล

หนังสือท่ี อว.0652.19/3488 ลว 22 ธ.ค. 64 ขอ
เพ่ิมวงเงินจำกเดิม 15,940 บำทเป็น 20,190 บำท 
(เบิกจำกงบกลำง 4,250 บำท) กลุ่มเป้ำหมำยจำก
เดิม 25 คน เป็น 45 คน กำรด ำเนินงำนจำก 25 
พ.ย. 64 เป็น 10 ก.พ. 65 และแผนเบิกจ่ำยจำก
เดิม พ.ย. 64 เป็น ก.พ. 65  อธิกำรบดีอนุมัติ 11 
ม.ค. 65
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 20,460.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 250,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 100,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 30,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 58,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 200,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

กองพัฒนำนักศึกษำ

168
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน   (ปรับแผน)

169 ปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

170
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร

171
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
สร้ำงอินโฟกรำฟิกอย่ำงมืออำชีพ (ปรับแผน)

172 กีฬำภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 16

173
อบรมแกนน ำนักศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์
และพัฒนำทักษะชีวิตนักศึกษำ

หนังสือท่ี อว 0652.19/3488 ลว 22 ธ.ค. 64 ขอ
เปล่ียนช่ือโครงกำรเป็น "โครงกำรเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำยสนับสนุน" ปรับลด
วงเงินจำก เดิม 20,460 บำทเป็น 20,190 บำท 
คงเหลือ 270 บำท 
กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มเป้ำหมำยจำกเดิม 80 คนเป็น 
300 คน ด ำเนินกิจกรรมจำก 28 ต.ค. 64 เป็น 10 
มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ำยจำก ต.ค. 64 เป็น มี.ค. 65
กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มเป้ำหมำยจำกเดิม 80 คน เป็น 
300 คน ด ำเนินกิจกรรมจำกเดิม 29 ต.ค. 64เป็น 
11 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ำยจำก ต.ค. 64 เป็น มี.ค. 
65  อธิกำรบดีอนุมัติ 11 ม.ค. 65 // ด ำเนิน
โครงกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว 0652.20/165 ลว 9 มี.ค. 65 ขอปรับ
งบจำก 30,000 บำทเป็น 8,730 บำท ด ำเนินกำร
ในรูปแบบออนไลน์(แบบผสมผสำน) ด ำเนินกำร 5 
เม.ย. 65 อธิกำรบดีอนุมัติ 21 มี.ค. 65
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59



ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 20,000.00 แผนเงิน 20,000.00
0.00 3,520.00 ผลเงิน 3,520.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 200,000.00 แผนเงิน 200,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 142,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

0.00 แผนเงิน
0.00 37,400.00 ผลเงิน 37,400.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 3,703,200.00 แผนเงิน 1,711,200.00
0.00 1,667,550.00 ผลเงิน 1,667,550.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 300,000.00 แผนเงิน 300,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 25,000.00 แผนเงิน 25,000.00
0.00 25,000.00 ผลเงิน 25,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 200,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไม่ได้บันทึกในระบบ BPM แสดงยังไม่เร่ิม
โครงกำร

หนังสือท่ี อว 0652.20/784 ลว 18 พ.ย. 64 ขอ
ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกมหวิทยำลัยเจ้ำภำพ
ยกเลิกกำรจัดกิจกรรมฯ และน ำงบไปใช้แข่งขัน 
Championship ช่วง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65 อธิกำร
อนุมัติ 2 ธ.ค. 64

หนังสือท่ี อว 0652.20/784 ลว 18 พ.ย. 64 ขอ
ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกมหวิทยำลัยเจ้ำภำพ
ยกเลิกกำรจัดกิจกรรมฯ และน ำงบไปใช้แข่งขัน 
Championship ช่วง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65
อธิกำรอนุมัติ 2 ธ.ค. 64

น ำงบจำก โครงกำรส่งเสริมเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ 
คร้ังท่ี 37 และโครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยฯ คร้ังท่ี 48 ยอดรวม 342,000 บำท 
มำใช้ในโครงกำรน้ี อธิกำรอนุมัติ 2 ธ.ค. 64

174
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของบัณฑิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร เพ่ือกำรท ำงำนกับสถำนประกอบกำร 
(RMUTP Job Fair)

175
โครงกำรส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนครแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 
(ยกเลิกโครงการ)

176
โครงกำรส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 48  (ยกเลิกโครงการ)

177
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสภำนักศึกษำ และ
องค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565

178
โครงกำรส่งเงินสมทบเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37

179
โครงกำรส่งเงินสมทบกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 48

180
โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 9 รำชมงคล และ 9 รำชมงคลร่วมใจสืบสำร
วัฒนธรรมไทย

ตรวจสอบในระบบ BPM ด ำเนินโครงกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี 05/11/64 
รูปแบบออนไลน์  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3,520.00  บำท

กำรแข่งขัน Championship (ภำยนอก) ช่วง ม.ค. - ก.ค.

ยังไม่เบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 822,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 3,990,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 400,000.00 แผนเงิน 400,000.00
0.00 159,232.45 ผลเงิน 159,232.45

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 250,000.00 แผนเงิน
0.00 46,000.00 ผลเงิน 46,000.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 22,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 150,000.00 แผนเงิน 25,000.00 25,000.00 25,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

ยังไม่ได้บันทึกในระบบ BPM แสดงยังไม่เร่ิม
โครงกำร

ได้รับอนุมัติโครงกำรแล้ว 
ลงนำมสัญญำแล้ว //อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำยงวดท่ี 1-2

หนังสือท่ี อว.0652.23/573 ลว 30 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับรำยกำรงบประมำณ และกลุ่มเป้ำหมำยจำก
เดิม 500 คนเป็น 550 คน อธิกำรบดีอนุมติ 10 
ม.ค. 65

กองส่ือสำรองค์กำร

181 โครงกำรตรวจสุขภำพนักศึกษำ

182 โครงกำรประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ

183
วันสถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครครบรอบ
 17 ปี (ปรับแผน)

184
โครงกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2565

185 Podcast Get Started สร้ำงคอนเทนต์อย่ำงไรให้น่ำสนใจ

186 โครงกำรผลิตส่ือเพ่ือกำรส่ือสำรในยุคดิจิทัล
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

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 ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรำยจ่ำยอ่ืน (ใน)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
180,000.00 0.00 แผนเงิน

0.00 0.00 ผลเงิน

งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)
แผนงำน

ขอปรับแผน
ผลกำรด ำเนินงำน

0.00 300,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 16,200.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

หนังสือท่ี อว.0652.22/388 ลว 5 ต.ค. 64 ขอปรับ
กิจกรรมท่ี 1 จำกค่ำใช้สอย 28,000 บำท เป็น 
28,500 บำท และค่ำวัสดุจำก 2,000 บำท เป็น 
1,500 บำท อธิกำรบดีอนุมัติ 7 ต.ค.64
ในระบบ BPM อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึก
เน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชำ 
บรมนำถบพิตร ด ำเนินกำรแล้วเม่ือวันท่ี 12 ตุลำคม
 2564
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 
2564 ด ำเนินกำรในวันท่ี 1,3 ธันวำคม 2564

กองศิลปวัฒนธรรม

ส ำนักประกันคุณภำพ

188 สืบสำนประเพณีและวันส ำคัญ (มี 8 กิจกรรม) (ปรับแผน)

187
โครงกำร“ทรัพยำกรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหำชน” 
(ปรับแผน)

189
โครงกำร อบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้

190
โครงกำรต้นแบบกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน

หนังสือท่ี อว 0652.22/062 ลว 22 ก.พ. 65 ปรับ
แผนโครงกำร จำกเดิมเดือนมี.ค. 65 เป็นวันท่ี 19 -
 25 ก.ย. 65 ทำงโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ เป็นผู้ก ำหนดจัดงำน
ประชุมวิชำกำร ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
นครศรีธรรมรำช อธิกำรบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 65

พิมพ ์ณ วนัท่ี : 11 ตุลาคม 2564 02:34:28 หนา้ท่ี 32 จาก 35
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 233,800.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 27,900.00 แผนเงิน 27,900.00
0.00 125.00 ผลเงิน 125.00

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 5,400.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 36,000.00 แผนเงิน 36,000.00
0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 7,360.00 แผนเงิน 7,360.00

0.00 0.00 ผลเงิน

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 6,000.00 แผนเงิน 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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งบรำยจ่ำยอ่ืน (นอก)

แผนงำน
ขอปรับแผน

ผลกำรด ำเนินงำน
0.00 50,000.00 แผนเงิน
0.00 0.00 ผลเงิน

197
พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล

หนังสือท่ี อว.0652.27/247 ลว 20 ต.ค. 64 ขอ
ปรับวันท่ีด ำเนินกำรจำก 29 ต.ค.64 เป็น 1 พ.ย.64
 แผนเบิกเป็น พ.ย. 64 อธิกำรบดีอนุมัติ 29 ต.ค.64

ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ

196
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ขอยกเลิกโครงการ)

194
กำรประกวดแข่งขันผลงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

195
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรใน
กำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (ปรับแผน)

191 โครงกำรกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

192
โครงกำรกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ 
(ปรับแผน)

193 โครงกำรคลินิกควำมรู้มทร.พระนคร (ปรับแผน)

กองวิชำกำรและพัฒนำคณำจำรย์

หนังสือท่ี อว.0552.27/022 ลว 18 ก.พ. 65 ขอ
ปรับกำรด ำเนินงำนจำก ก.พ. 65 เป็น 14 มี.ค. 65
 ปรับลดงบจำก 27,900 บำทเป็น 1,075 บำท ใน
รูปแบบ online อธิกำรบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 65

หนังสือท่ี อว.0652.33/421 ลว 21 ธ.ค. 64 ขอ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนจำก พ.ย. 64 เป็น มี.ค.65 
และแผนเบิกจ่ำยจำก พ.ย.64 เป็น มี.ค.65

อธิกำรบดีอนุมัติ 29 ธ.ค. 64//  ยังไม่เบิกจ่ำย

หนังสือท่ี อว0652.33/263 ลว 25 มี.ค.65 ขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการ เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกำร
ยุบหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ 
อธิกำรบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

ยังไม่เบิกจ่ำย
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมแผน 3,828,500.00 34,266,920.00 แผนเงิน 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
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คร้ังท่ี 2/2565 เร่ืองควำมรัก
กับกฎหมำย

10,885.00 10,885.00

กองบริหารงานบุคคล
1 โครงกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 3,909.12 3,909.12

กองพัฒนานักศึกษา
1 โครงกำรเข้ำร่วมศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 20 181,200.00 181,200.00 หนังสือท่ี อว 0652.20/24 ลว 13 ม.ค. 65 ขอ

อนุมัติงบกลำงเงินรำยได้ 184,500 บำท และเงิน
สนับสนุนจำกสป.อว. 30,000 บำท เพ่ือเข้ำ
ร่วมงำนระหว่ำงวันท่ี 8-11 ก.พ. 65 ท่ี มรฎ.ล ำปำง
 อธิกำรบดีอนุมัติ 26 ม.ค. 65

งบกลาง คณะ 0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1 โครงกำรจัดท ำวำรสำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบ มทร.พระนคร  (รอเบิก)

0 หนังสือท่ี อว 0652.10/272 ลว 15 มี.ค. 65 ขอ
บรรจุเข้ำแผนฯ ปี 65 โดยใช้งบกลำงคณะ จ ำนวน 
91,400.00 บำท  อธิกำรบดีอนุมัติ 8 เม.ย. 65

แผนเงินรวม 3,828,500.00
ผลเงินรวม 325,860.00

ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 180,000.00 แผนเงิน 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 แผนเงิน 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

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายจ่าย)

ภาพรวมการใช้จ่าย (บาท)
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ประเภทรายจ่าย
รายการ รายจ่าย รายได้ แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   (ณ 31 มีนาคม 2565)  Update 12.4.65

ล าดับ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หมายเหตุ

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
รวมท้ังหมด 4,711,144.00
(รวมงบกลำง)

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

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายได้)

ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ

ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพรวมการใช้จ่าย (บาท)
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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
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งานติดตามและประเมินผล

กองนโยบายและแผน
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