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1.1  การใช้จ่ายงบลงทุน  งบอุดหนุน  และงบรายจ่ายอ่ืน  (โครงการ) 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  ตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น  27  โครงการ   
และบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการเพ่ิมอีกจ านวน  2  โครงการ  รวมทั้งสิ้น  29  โครงการ  

 1.  จัดโครงการ  จ านวน  21  โครงการ 

 2.  ยกเลิกโครงการ  จ านวน  8  โครงการ   

  ด าเนินเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔      
แยกตามผลผลิต  ดังนี้   

  ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  งบรายจ่ายอื่น  มี  2  โครงการ   

   บรรลุครบตามแผน  2  โครงการ 

 ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

    -  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  มี  4  รายการ  บรรลุครบตามแผน 

  -  งบเงินอุดหนุน  มี  1  โครงการ  บรรลุครบตามแผน   

  -  งบรายจ่ายอื่น  มี  23  โครงการ   

   บรรลุครบตามแผน  16  โครงการ   

  โครงการยกเลิก  7  โครงการ  

  ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจ่ายอื่น  มี  2  โครงการ   

  บรรลุครบตามแผน  1  โครงการ   

  โครงการยกเลิก  1  โครงการ  คือ 

  1.  โครงการศึกษาและดูงานด้านเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

โครงการบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการ  บรรลุครบตามแผน  จ านวน  2  โครงการ  คือ 

  1.  โครงการธรรมสวนะออนไลน์ 

   2.  โครงการการให้บริการวิชาการผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์

2



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
 
 

เฉพาะงบลงทุน (ครุภณัฑ์) , งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) , งบเงินอุดหนุน (ค่าสมาชิกฯ ) ,  
งบเงินอุดหนุน (งานวิจยัและนวัตกรรม) 
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 3,750,000 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 3,745,000 บาท   
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ)์ งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

1.  ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3,750,000 3,745,000 5,000 
งบลงทุนที่ด าเนินการแล้ว 1 รายการ จาก 1 รายการ 3,750,000 3,745,000 5,000 
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งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 5,314,410 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 1,906,005.40  บาท   
(ได้รับจัดสรร รวมท้ังสิ้น 23 โครงการ)   

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินรายได้สะสมคณะ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

1.  โครงการเทคนิคและกระบวนการท า
วิศวกรรมย้อนรอยเชิงปฏิบัติการ (ป.โท) 

68,480  64,800 3,680 

2.  โครงการกิจกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 260,500 ไม่ใช้งบประมาณ 260,500 

3.  โครงการกิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 159,200 ไม่ใช้งบประมาณ 159,200 

4.  โครงการกิจกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษา ปวช. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศกึษา 2564 

166,100  ไม่ใช้งบประมาณ 166,100 

5.  โครงการกิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษา 
(ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2563 

87,200  ไม่ใช้งบประมาณ 87,200 

6.  โครงการการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศ - ต่างประเทศ 

 300,000 215,911.60 84,088.40 

7.  โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

340,000  160,968.80 179,031.20 

8. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  300,000 ยกเลิก 300,000 
9.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการเตรียม
ความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) 

60,000  ยกเลิก 60,000 

10.  โครงการ อบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาประกันคณุภาพการศึกษา 

207,000  ยกเลิก 207,000 

11.  โครงการปฐมนิเทศระดับบณัฑิตศึกษา 80,000  ยกเลิก 80,000 
12.  โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 
2563 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

10,310  ไม่ใช้งบประมาณ 10,310 

13.  โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 
2563 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

10,310  4,230 6,080 

14.  โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของ
นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

184,100  ยกเลิก 184,100 
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15.  โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 
2563 

390,550  ยกเลิก 390,550 

16.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาระดับ ปวช. 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

315,000  **279,450 
(ตัดยอดตามในระบบ 
BPM เพราะรายงาน

โครงการกับยอดเงินท่ี
ใช้ไปไม่ตรงกัน) 

35,550 

17.  โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

800,000  14,400 785,600 

18.  โครงการกิจกรรมสโมสรนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 990,000 **839,925 
(ตัดยอดตามในระบบ 
BPM เพราะรายงาน

โครงการกับยอดเงินท่ี
ใช้ไปไม่ตรงกัน) 

150,075 

19.  โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียน
บทความเพื่อส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

120,000  ยกเลิก 120,000 

20.  โครงการจัดท าวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 100,000 100,000 0 

21.  โครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท 

70,850  64,800 6,050 

22.  โครงการ ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครัง้ที่ 6 (The 
6th RMUTP Conference on Engineering 
and Technology) 

 200,000 70,000 130,000 

23.  โครงการสัมมนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

94,810  91,520 3,290 

โครงการที่ด าเนินการแล้ว 23 โครงการ จาก 
23 โครงการ 

3,004,710 2,309,700 1,906,005.40 3,408,404.60 

 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 179,800 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 106,200 บาท  
(ได้รับจัดสรร 2 โครงการ บรรจุเพ่ิมเข้าแผน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ)   

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

1. โครงการการอบรมปฏบิัติการวงจรดิจิตอลส าหรับงานอุตสาหกรรม 85,000 11,400 73,600 
2. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานให้กับสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

94,800 94,800 0 

3. โครงการการให้บริการวิชาการผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ 0 0 0 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ จาก 3 โครงการ 179,800 106,200 73,600 
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ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 252,800 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 102,800 บาท 
(ได้รับจัดสรร 2 โครงการ บรรจุเพ่ิมเข้าแผน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ) 

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินรายได้สะสมคณะ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง
(บาท) 

คงเหลือ 

1. โครงการศึกษาและดูงานดา้นเศรษฐกิจ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

150,000  ยกเลิก 150,000 

2.  โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แหล่งโบราณคดีมรดกโลก “บ้านเชียง”แหล่ง
อารยะธรรมแห่งสยามประเทศกับวิถีชีวิตไทย
พวน จังหวัดอุดรธาน ี

 102,800 102,800 0 

3.  โครงการธรรมสวนะออนไลน ์ 0 0 0 0 
โครงการท่ีด าเนินการแล้ว 3 โครงการ จาก 3 โครงการ 150,000 102,800 102,800 150,000 

 
งานวิจัยและนวัตกรรม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 108,000 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 96,000 บาท  
(ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ)   

โครงการ เงินรายได้สะสมคณะ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

1. การเปรียบเทียบทดสอบความต้านการหมุนของยางล้อรถยนต์ที่ใช้
การค านวณระบบแรงและระบบแรงบิด 

12,000 12,000 0 

2. การศึกษาผลกระทบของขนาดโหลดเซลล์ที่ส่งผลต่อค่าความ
คลาดเคลื่อน 

12,000 12,000 0 

3. การพัฒนาระบบต้นแบบในการให้ค าแนะน าด้านการศึกษาอัตโนมัติ
แบบออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

12,000 12,000 0 

4. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ า
ผลไม้ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตเครื่องดื่มน้ าผลไม้ ต.คลองจินดา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

12,000 12,000 0 

5. การประยุกต์ใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อบรูณาการกับภาค
เกษตรกรรม 

12,000 12,000 0 

6. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการชาร์ทแบตเตอรีส่ าหรบั
ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

12,000 12,000 0 

7. การพัฒนาเครื่องรีดเมล็ดสะตอ 12,000 12,000 0 

8. การศึกษาการออกแบบด้วยกรรมวิธีการฉดียางและประยุกต์ใช้ยาง
ธรรมชาติในการผลิตขึ้นรูปยางหุ่มปลั๊กไฟด้วยแม่พิมพ ์

12,000 12,000 0 

9. การพัฒนาผลติภณัฑ์แผ่นโฟมทเุรียนเพื่อสุขภาพโดยใช้เทคนิคการ
อบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 

12,000 ยกเลิก 12,000 

โครงการที่ด าเนินการแล้ว 8 โครงการ จาก 9 โครงการ 108,000 96,000 12,000 
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ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 62,300 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 46,250 บาท   
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ)์ งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

1.  เก้าอี้ท างาน 50,000 34,450 15,550  
2.  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

8,000 7,500 500  

3.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank 
Printer) 

4,300 4,300 0 

งบลงทุนที่ด าเนินการแล้ว 3 รายการ จาก 3 รายการ 62,300 46,250 16,050  
 

ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน จ านวน 1 รายการ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 150,000 บาท  งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 3,500 บาท   
รายการ เงินรายได้สะสมคณะ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง
(บาท) 

คงเหลือ 

1. ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 150,000 3,500 146,500 
รายการที่ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ จาก 1 รายการ 150,000 3,500 146,500 
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ส่วนที่  2 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน

เชิงคุณภาพ  :  
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ คน
เชิงเวลา  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  - จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน

บำท

722

559

1,972

ร้อยละ 90

ร้อยละ 85

 - ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

กิจกรรม  :  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ  :  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ :

47,140,390

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เชิงต้นทุน :

หมายเหตุ *ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

* ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

ร้อยละ 78

ร้อยละ 85
เชิงปริมาณ :

เชิงปริมาณ :

 - ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร
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ท่ี

 

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

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     11,250,000 28,220,190    212,300 7,457,900

ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ

 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน) P 722

A

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ (คน) P 559

A
 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (คน) P 1,972

A

งบด าเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้) 28,220,190    7,457,900
  - ค่าตอบแทน 20,193,910    
  - ค่าใช้สอย 6,334,420      7,457,900
  - ค่าวัสดุ 1,641,860      
  - ค่าสาธารณูปโภค 50,000          
งบเงินอุดหนุน (งบประมาณรายจ่าย) 7,500,000      

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (งบประมาณเงินรายจ่าย) 7,500,000      
  - ค่าตอบแทน

  - ค่าวัสดุ 7,500,000      
งบลงทุน 3,750,000 62,300
ค่าครุภัณฑ์ (งบรำยจ่ำย จ ำนวน 1 รำยกำร, งบรำยได้ จ ำนวน 3 รำยกำร) 3,750,000 62,300

1. เก้ำอ้ีท ำงำน P 10 ตัว 50,000 ฝ่ำยกิจกำร

D 50,000         

A 10 ตัว 34,450      

2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) P 1 เคร่ือง 8,000 ฝ่ำยวำงแผน

D 8,000          

A 1 เคร่ือง 7,500        

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืน ๆ
(ระบุ)

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน
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ท่ี

 

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

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืน ๆ
(ระบุ)

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

3. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) P 1 เคร่ือง 4,300 ฝ่ำยกิจกำร

D 4,300          

A 1 เคร่ือง 4,300        

4. ชุดฝึกปฏิบัติกำรรวมทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ P 1 ชุด 3,750,000 สำขำไฟฟ้ำ

D 3,750,000    

A 1 ชุด 3,745,000   
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบรำยจ่ำย จ ำนวน....รำยกำร, งบรำยได้ จ ำนวน....รำยกำร)

1. P

D

A
งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้ 1 รำยกำร) 150,000

1. ค่ำสมำชิกสภำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย P 1 คน 150,000 ฝ่ำยบริหำร

D 150,000

A 3,500        
งบรายจ่ายอ่ืน (เงินรำยได้ 23 โครงกำร)

1. โครงกำรเทคนิคและกระบวนกำรท ำวิศวกรรมย้อนรอยเชิงปฏิบัติกำร (ป.โท) P 20 คน 68,480           สำขำเคร่ืองกล

D 68,480   

A 274 คน 64,800          13-15

2.
โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 P

570 คน 260,500     ฝ่ำยกิจกำร

D 260,500  

A 611 คน ไม่ใช้งบ 10-11

3.
โครงกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 P

400 คน 159,200     ฝ่ำยกิจกำร

D 159,200       

A 392 คน ไม่ใช้งบ 23
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ท่ี

 

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

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืน ๆ
(ระบุ)

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

4.
โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ปวช. คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 P

300 คน 166,100         ฝ่ำยกิจกำร

D 166,100  

A 267 คน ไม่ใช้งบ 7-8

5.
โครงกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 P

200 คน 87,200           ฝ่ำยกิจกำร

D 87,200         

A 179 คน ไม่ใช้งบ 3

6. โครงกำรกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในประเทศ - ต่ำงประเทศ P 8 คน 300,000     ฝ่ำยวิชำกำร

D 300,000   

A 22 คน 215,911.60    

7.
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและปัจฉิมนิเทศนักศึกษำสหกิจศึกษำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ P

1,086 คน 340,000         ฝ่ำยวิชำกำร

D 120,000  120,000  100,000  

A 1,000 คน 160,968.80    10-11 19,16

8. โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร P 50 คน 300,000     ฝ่ำยวิชำกำร ยกเลิก

D 300,000  

A

9.
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพ
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (ระดับ ปวช.) P

30 คน 60,000           ฝ่ำยวิชำกำร ยกเลิก

D 60,000   

A

10. โครงกำร อบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประกันคุณภำพกำรศึกษำ P 70 คน 207,000         ฝ่ำยวิชำกำร ยกเลิก

D 207,000  

A

11. โครงกำรปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษำ P 25 คน 80,000           ฝ่ำยวิชำกำร ยกเลิก

D 80,000    

A

14



ท่ี

 

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

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืน ๆ
(ระบุ)

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

12. โครงกำรปฐมนิเทศฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) P 189 คน 10,310           ฝ่ำยวิชำกำร

D 10,310    

A 164 คน ไม่ใช้งบ 22-25

13.  โครงกำรปัจฉิมนิเทศฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) P 189 คน 10,310           ฝ่ำยวิชำกำร

D 10,310     

A 170 คน 4,230           11

14. โครงกำรกีฬำเช่ือมควำมสัมพันธ์ไมตรีของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ P 550 คน 184,100         ฝ่ำยกิจกำร ยกเลิก

D 184,100   

A

15. โครงกำรค่ำยพักแรมลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 2563 P 240 คน 390,550         ฝ่ำยกิจกำร ยกเลิก

D 390,550   

A

16. โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศำสตร์ P 700 คน 315,000         ฝ่ำยกิจกำร

D 315,000   

A
557 คน 3,600           279,450     26 2,9,16,23,

30

17. โครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในระบบงำนของคณะวิศวกรรมศำสตร์ P 100 คน 800,000         ฝ่ำยบริหำร

D 800,000  

A 95 คน 14,400          17 , 19

18. โครงกำรกิจกรรมสโมสรนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ P 2,200 คน 990,000     ฝ่ำยกิจกำร

D 990,000   

A 410 คน 446,175     17 17

19. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรเขียนบทควำมเพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ P
20 คน 120,000         สำขำย่ังยืน ยกเลิก

D 120,000   

A

15



ท่ี

 

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

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ปี  2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืน ๆ
(ระบุ)

หมายเหตุผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

ระยะเวลาด าเนินงาน

20. โครงกำรจัดท ำวิดีทัศน์เพ่ือประชำสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ P 50 คน 100,000     ฝ่ำยบริหำร

D 100,000   

A 40 คน 100,000
21. โครงกำร กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเพ่ืองำนวิจัยส ำหรับ

นักศึกษำปริญญำโท P
25 คน

70,850           สำขำเคร่ืองกล

D 70,850   

A 27 คน 64,800          6-10

22. โครงกำร ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 6 (The 6th 
RMUTP Conference on Engineering and Technology) P

120 คน
200,000     ฝ่ำยวิชำกำร

D 200,000   

A 40 คน 70,000      28

23. โครงกำรสัมมนำงำนวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ P 31 คน 94,810           สำขำไฟฟ้ำ

D 94,810         

A 48 คน 91,520          19-20
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)

หมายเหตุ:
     1)   P = แผนปฏิบัติงำน           D = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ             A = ผลกำรปฏิบัติงำน        
     2)   ในช่อง   D  (แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ)   ให้ท่ำนใส่จ ำนวนเงินลงในช่องระยะเวลำด ำเนินงำน

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 
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เชิงคุณภาพ  :  

บาท

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ร้อยละ 90

แผนงบประมาณ  :   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต  :   ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม  :  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ 85

             :  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์

 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

เชิงปริมาณ  :  

 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ

2 โครงการร้อยละ 86

* ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

 - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  - งานบริการวิชการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด

เชิงต้นทุน :

เชิงคุณภาพ :
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้การบริการ

 - โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา  1 ปี

เขิงเวลา :

ร้อยละ 15 ร้อยละ 95

179,800

เชิงคุณภาพ :

18



ท่ี

 

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

1. P 40 คน สาขาไฟฟ้า

D 85,000     

A 28 คน 17

2. P 55 คน สาขาไฟฟ้า

D 94,800   

A 91 คน 7-8

3. P 30 คน ฝ่ายบริหาร

D

A 30 คน

หมายเหตุ:
     1)   P = แผนปฏิบัติงาน           D = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ             A = ผลการปฏิบัติงาน        
     2)   ในช่อง   D  (แผนเบิกจ่ายงบประมาณ)   ให้ท่านใส่จ านวนเงินลงในช่องระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานให้กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 94,800

11,400

โครงการการให้บริการวิชาการผ่านส่ือโซเชียลออนไลน์

94,800

งบประมาณ
รายจ่าย

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
เงินรายได้

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปี  2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

โครงการการอบรมปฏิบัติการวงจรดิจิตอลส าหรับงานอุตสาหกรรม 85,000

ปี  2564

ระยะเวลาด าเนินงาน

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรายได้ จ านวน 2 โครงการ) 179,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 179,800
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

20



 * ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  

 - ร้อยละของโครงกำรท่ีบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

เชิงคุณภาพ :
 - ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตำมระยะเวลำ

เชิงต้นทุน

บำท
หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละ 96

 - ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 252,800

เป้าหมายหน่วยงาน  :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 85

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม  :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 90 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

เชิงเวลา :

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :   3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงบประมาณ  : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  
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ท่ี
 
 คณะ มหาวิทยาลัย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

102,800

1. P
D
A

102,800
1. P สำขำย่ังยืน ยกเลิก

D 150,000   

A
2. P

102,800 ฝ่ำยกิจกำร

D 102,800   

A 102,800 19-21

3. P ฝ่ำยวำงแผนฯ

D
A 16 , 

21 
และ 28

หมายเหตุ:
     1)   P = แผนปฏิบัติงำน           D = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ             A = ผลกำรปฏิบัติงำน        
     2)   ในช่อง   D  (แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ)   ให้ท่ำนใส่จ ำนวนเงินลงในช่องระยะเวลำด ำเนินงำน

งบรายจ่ายอ่ืน (งบรำยได้ จ ำนวน 2 โครงกำร) 150,000

โครงกำรสืบสำนงำนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินแหล่งโบรำณคดีมรดกโลก “บ้ำนเชียง”แหล่ง
อำรยะธรรมแห่งสยำมประเทศกับวิถีชีวิตไทยพวน จังหวัดอุดรธำนี

27 คน

99 คน

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

งบประมาณ
เงินรายได้

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินงาน
ปี  2563 ปี  2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

76 คน

งบประมาณ
รายจ่าย

อ่ืนๆ
(ระบุ)

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม (งบรำยจ่ำย จ ำนวน….โครงกำร)

150,000ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

โครงกำรศึกษำและดูงำนด้ำนเศรษฐกิจ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมย่ังยืน 150,000

30 คน
โครงกำรธรรมสวนะออนไลน์ 30 คน
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แผนงานงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จ ำนวนโครงกำรวิจัย
เชิงคุณภาพ : เชิงเวลา : จ ำนวนโครงกำรท่ีแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 80

เชิงต้นทุน : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จ ำนวนโครงกำรวิจัย
เชิงคุณภาพ : เชิงเวลา : จ ำนวนโครงกำรท่ีแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 80

เชิงต้นทุน : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร

* ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   * ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จ ำนวนโครงกำรวิจัย
เชิงคุณภาพ : เชิงเวลา : จ ำนวนโครงกำรท่ีแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 80

เชิงต้นทุน : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร

หมายเหตุ * ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์และตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

จ ำนวนโครงกำร  0 โครงกำร
จ ำนวนโครงกำรวิจัยเป็นไปตำมมำตรฐำน ร้อยละ 80

 0 โครงกำร

 0 โครงกำร

 0 บำท

Platform1 : การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

P.1 สร้ำงระบบผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ

จ ำนวนโครงกำร
จ ำนวนโครงกำรวิจัยเป็นไปตำมมำตรฐำน

งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมท้ังมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

จ ำนวนโครงกำร  0 โครงกำร
จ ำนวนโครงกำรวิจัยเป็นไปตำมมำตรฐำน ร้อยละ 80

 0 โครงกำร

 0 บำท

แผนงบประมาณ : แผนงานงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมท้ังมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมท้ังมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม

P.4 ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำนขับเคล่ือนประเทศในอนำคต (AI for All) จ านวน 1 โครงการ 12,000 บาท
P.6 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรวิจัยท่ีส ำคัญ จ านวน 3 โครงการ

จ านวน 2 โครงการ

Platform2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

24,000

 0 โครงกำร
ร้อยละ 80

 0 บำท

36,000 บาท

บาท
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งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรร

รวมงบประมาณกองทุน ววน. ท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน

จ านวน 1 โครงการ

108,000 บาท

12,000 บาท

จ านวน 2 โครงการ
Platform3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

P.7 โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร ส่ิงแวดล้อม และกำรเกษตร

P.10 ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ

24,000 บาท
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ท่ี

 

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

108,000

Platform 1: การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 72,000

Program 1: สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 24,000
1.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำเคร่ืองกล

D 12,000  

A 12,000
2. P 1 โครงกำร 12,000 สำขำเคร่ืองกล

D 12,000  

A 12,000

12,000

3.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำคอม

D 12,000  

A 12,000

36,000

4.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำไฟฟ้ำ

D 12,000  

A
5. P 1 โครงกำร 12,000 สำขำไฟฟ้ำ

D 12,000  

A 12,000

กำรพัฒนำระบบต้นแบบในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรศึกษำอัตโนมัติแบบออนไลน์ 
กรณีศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

งานวิจัยและนวัตกรรม

กำรเปรียบเทียบทดสอบควำมต้ำนกำรหมุนของยำงล้อรถยนต์ท่ีใช้กำรค ำนวณระบบแรง
และระบบแรงบิด

กำรศึกษำผลกระทบของขนำดโหลดเซลล์ท่ีส่งผลต่อค่ำควำมคลำดเคล่ือน

งบเงินอุดหนุน (งบรำยได้ จ ำนวน 9 โครงกำร)

ปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

Program 6: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

กำรประยุกต์ใช้พลังงำนแบบผสมผสำนเพ่ือบูรณำกำรกับภำคเกษตรกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

Program 4: ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต(AI for All)

กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของเคร่ืองจักรในอุตสำหกรรมแปรรูปน้ ำผลไม้ของวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตเคร่ืองด่ืมน้ ำผลไม้ ต.คลองจินดำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
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ท่ี

 

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

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ
รายจ่าย ปี  2563

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบปี  2564

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
เงินรายได้

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

เงินรายได้สะสม
(คณะ/หน่วยงาน)

ระยะเวลาด าเนินงาน

6.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำไฟฟ้ำ

D 12,000  

A 12,000

Platform 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 24,000

Program 7: โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร 24,000
7. P 1 โครงกำร 12,000 สำขำเคร่ืองกล

D 12,000  

A 12,000
8.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำแม่พิมพ์

D 12,000  

A 12,000

Platform 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 12,000

Program 10: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 12,000
9.

P
1 โครงกำร 12,000 สำขำย่ังยืน

D 12,000  

A

ยกเลิก 
เพราะติด

โควิท

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมทุเรียนเพ่ือสุขภำพโดยใช้เทคนิคกำรอบแห้งด้วยรังสี
อินฟรำเรดร่วมกับลมร้อน

กำรประยุกต์ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรชำร์ทแบตเตอร่ีส ำหรับยำนพำหนะขับเคล่ือน
ด้วยไฟฟ้ำ

กำรศึกษำกำรออกแบบด้วยกรรมวิธีกำรฉีดยำงและประยุกต์ใช้ยำงธรรมชำติในกำรผลิต
ข้ึนรูปยำงหุ่มปล๊ักไฟด้วยแม่พิมพ์

     2)   ในช่อง   D  (แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ)   ให้ท่ำนใส่จ ำนวนเงินลงในช่องระยะเวลำด ำเนินงำน

หมายเหตุ:
     1)   P = แผนปฏิบัติงำน           D = แผนเบิกจ่ำยงบประมำณ             A = ผลกำรปฏิบัติงำน        

กำรพัฒนำเคร่ืองรีดเมล็ดสะตอ
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ส่วนที่  3 

สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
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3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ทั้งสิ้น 27 โครงการ และบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการเพ่ิมอีกจ านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น  29 โครงการ และครุภัณฑ์  
จ านวน  4  รายการ  

 

ตารางท่ี  1  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564   

ผลผลิต งบประมาณ  (บาท) 
จัดสรร เบิกจ่ายจรงิ 

 งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

เงินรายได้
สะสม (คณะ) 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

เงินรายได้
สะสม (คณะ) 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ์  (งบรายจ่าย 1 รายการ , งบรายได้ 3
รายการ) 

3,750,000  62,300 3,745,000  46,250 

งบเงินอุดหนุน  (1  รายการ)   150,000   3,500 
งบรายจ่ายอ่ืน  (27  โครงการ) + 2 = 29 
โครงการ 

      

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3,004,710 2,309,700  680,168.80 832,086.60 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  179,800   106,200  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  150,000 102,800   102,800 
       
งบเงินอุดหนุน (9 โครงการ)       
งานวิจัยและนวัตกรรม   108,000   96,000 
       
รวมทั้งสิ้น 3,750,000 3,334,510 2,732,800 3,745,000 786,368.80 1,080,636.60 
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สรุปผลการด าเนินงานรอบสิ้นปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 (1 ตลุาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 

 

 
 

 
   สรุปผลการด าเนินงานรอบสิ้นปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  (1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
โครงการที่ได้รับจัดสรร มีทั้งหมด  27  โครงการ   และโครงการบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการ  จ านวน  2  โครงการ 
รวมทั้งสิ้นโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  มีทั้งหมด 29 โครงการ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับโครงการ   
ได้รับจัดสรรจ านวน  5,747,010  บาท   มีผลการใช้จ่ายจริง   จ านวน  1,721,255.40  บาท  และด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับแผนการด าเนินงาน  บางโครงการมีการขอ
ยกเลิกโครงการ  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานที่ไม่บรรลุตามที่ก าหนด 
 

 

 

โคร งกา ร งบ
ราย ได้  64

บรรลุ ย ก เ ลิ ก แผนการ
เบิ กจ่ า ย

ผลกา ร
เบิ กจ่ า ย

งบประมาณ

29
21

8

5,747,010

1,721,255.40
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3.2  สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์   มีโครงการจ านวน  29  โครงการ  
งบเงินอุดหนุน  1  รายการ  และครุภัณฑ์  จ านวน  4  รายการ  แยกตามประเภทดังนี้ 

 1.  งบประมาณเงินรายจ่าย  ประกอบด้วย 

  -  ครุภัณฑ์  จ านวน  1  รายการ  

 2.  งบประมาณรายได้  ประกอบด้วย 

  -  โครงการ  จ านวน  19  โครงการ 

 3.  เงินรายได้สะสมคณะ  ประกอบด้วย 

-  งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1  รายการ 

  -  โครงการ  จ านวน  8  โครงการ 

  -  ครุภัณฑ์  จ านวน  3  รายการ 

4.  บรรจุเข้าแผนเพิ่มไม่ขอใช้งบประมาณ  จ านวน  2  โครงการ 

 

  ช่วงระยะเวลาภายในงบประมาณ 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการปรับแผน จ านวน  25  โครงการ            
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

         

1 โครงการเทคนิคและกระบวนการท าวิศวกรรมย้อนรอยเชิง
ปฏิบัติการ (ป.โท) 

 68,480  64,800    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางศึกษาและนักศึกษา  
1.  แผนปฏิบัตการและแผนเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 64 เปลี่ยนเป็น 
ด าเนินโครงการ 13-15 ส.ค. 64 เบิกจ่าย ส.ค. 64 
2. คชจ. 68,480 บาท เปลี่ยนเป็น 64,800 บาท 
3. จัดรูปแบบออนไลน์ 
(อว 0652.07/1958) 

สาขาเครื่องกลฯ 

2 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

  260,500 ไม่ใช้งบ    1. ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 570 คน เป็น 510 คน 
2. จัดรูปแบบออนไลน์ 
3. ไม่ขอใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ยังไม่ดีข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่าง
บุคคลและเพื่อป้องกันการระบาดชอง 
เชื้อไวรัสไปสู่นักศึกษา (อว 0652.07/1221) 
 

ฝ่ายกิจการฯ 

3 โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

  159,200 ไม่ใช้งบ    1.ปรับระยะเวลา เดิม ม.ค. – ก.พ. 64 ปรับเป็น มี.ค. 64 
2. จัดรูปแบบออนไลน์ 
3. ไม่ขอใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดชองไวรัสไปสู่นักศึกษา (อว 0652.07/130) 

ฝ่ายกิจการฯ 

4 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 166,100  ไม่ใช้งบ    1.  ปรับกลุ่มเป้าหมาย จาก 300 คน เป็น 287 คน 
2.  จัดรูปแบบออนไลน์ 
3.  ไม่ขอใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ยังไม่ดีข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่าง
บุคคลและเพื่อป้องกันการระบาดชองเชื้อไวรัสไปสู่นักศึกษา  
(อว 0652.07/1220) 

ฝ่ายกิจการฯ 
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 ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

         

5 โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปวช.) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 87,200  ไม่ใช้งบ    1. ปรับระยะเวลาด าเนินโครงการ จาก ม.ค. – ก.พ. 64 
เปลี่ยนเป็น มี.ค. 64 
2. จัดแบบออนไลน์ 
3. ไม่ขอใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคลและ
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสไปสู่นักศึกษา (อว 0652.07/131) 

ฝ่ายกิจการฯ 

6 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 340,000  160,968.80    เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ปรับแผน ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ดังนี้ 
      1.ระยะที่ 2 จากเดิมแผน เม.ย. 64 วงเงิน 120,000 บาท 
และแผนเบิกจ่าย พ.ค. 64 เปลี่ยนเป็น ด าเนินโครงการ มี.ค. 64 
วงเงิน 39,000 บาท และแผนเบิกจ่าย เม.ย. 64 
      ขอโอนงบประมาณที่เหลือ วงเงิน 81,000 บาทไปยัง งปม.
เงินรายได้ 2564 ระดับ ป.ตรี สมทบ 
      2.  ระยะที่ 3 จากเดิม ก.ค. 64 วงเงิน 100,000 บาท 
เบิกจ่าย ส.ค. 64 เปลี่ยนเป็น มี.ค. 64 วงเงิน 28,000 บาท และ
แผนเบิกจ่าย เม.ย. 64 
      ขอโอนงบประมาณที่เหลือ วงเงิน 72,000 บาทไปยัง งปม.
เงินรายได้ 2564 ระดับ ป.ตรี สมทบ (อว 0652.07/305) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

7 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   300,000     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่าง
บุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดไปสู่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก (อว 0652.07/1922) (ฝผ 231/64) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

8 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อน
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(ระดับ ปวช.) 

 60,000      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดไปสู่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก  
(ฝผ 156/64) 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการฯ 
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 ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

         

9 โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 207,000      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดไปสู่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก  
(ฝผ 156/64) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

10 โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา  80,000      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดไปสู่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก  
(อว 0652.07/1587) (ฝผ 233/64) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

11 โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 10,310  ไม่ใช้งบ    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และเพื่อลดการสัมผัส จึงขอ
ปรับเป็นจัดแบบออนไลน์ (อว 0652.07/473) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

12 โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 10,310  4,230    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ไปสู่
นักเรียนจึงปรับรูปแบบเป็นการจัดแบบออนไลน์  อละปรับการใช้
งบประมาณจากเดิม 10,310 บาท เปลี่ยนเป็น 4,230 บาท เงินที่
เหลือขอโอนเข้า งปม.เงินรายได้ ปรจ าปีงบประมาณ 2564 ระดับ 
(ปวช.) ภาคสมทบ หมวดค่าใช้สอย (อว 0652.07/1435) 

ฝ่ายวิชาการฯ 

13 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 184,100      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่าง
บุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดไปสู่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
และบุคคลภายนอก (อว 0652.07/2020) (ฝผ 236/64) 

ฝ่ายกิจการฯ 

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2563  390,550      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัส 

ฝ่ายกิจการฯ 

15 โครงการกิจกรรมนักศึกษาระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์  315,000  279,450    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดไปสู่นักเรียนศึกษา ขอปรับแผนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ และปรับระยเวลาด าเนินโครงการงวดที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมช่วงเดือนสิงหาคม 
2564 เป็น ช่วงเดือนกันยายน 2564 (อว 0652.07/2299) 

ฝ่ายกิจการฯ 
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 ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

         

16 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 800,000  14,400    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขอปรับดังนี้ 
1. สถานที่ จ.ประจวบ ปรับเป็น จัดรูปแบบออนไลน์ ที่วิศวฯ 
2. แผนด าเนินโครงการ พ.คง 64 และแผนเบิกจ่าย พ.ค. 64  
ปรับเป็น แผนด าเนินโครงการ ส.ค. 64 เบิกจ่าย ส.ค. 64 
3. ปรับลดงบประมาณจาก800,000บาทปรับเป็น14,400 บาท 
4. กลุ่มเป้าหมาย จาก 754 คน ปรับเป็น 60 คน 
(อว 0652.07/1999) (ฝผ 221/64) 

ฝ่ายบริหาร 

17 โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความเพื่อส าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 120,000      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) 
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการได้ และโอนเงินไปยังงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ระดับ ป.เอก ภาคสมทบ  
(อว 0652.07/2543/1) (ฝผ 238/64) 

สาขาย่ังยืนฯ 

18 โครงการจัดท าวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

  100,000 100,000    เนื่องจากสถนการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
COVID 2019 (ฝผ 193/64) 

ฝ่ายบริหาร 

19 โครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อ
งานวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

 70,850  64,800    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางศึกษาและนักศึกษา  
1.  แผนปฏิบัตการและแผนเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 64 เปลี่ยนเป็น 
ด าเนินโครงการ 6-10 ส.ค. 64 เบิกจ่าย ส.ค. 64 
2. คชจ. 70,850 บาท เปลี่ยนเป็น 64,800 บาท 
3. จัดรูปแบบออนไลน์ 
(อว 0652.07/1958) 

สาขาเครื่องกลฯ 

20 โครงการ ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มท
ร.พระนคร ครั้งที่ 6 (The 6th RMUTP Conference on 
Engineering and Technology) 

  200,000 70,000    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และ
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปสู่
นักศึกษา อาจารย์และบุคคลภายนอก จึงขอปรับ ดังนี้  
1. ปรับชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 5 จัดเป็นรูปแบบออนไลน์ 
2. ลดกลุ่มเเหลือ 60 คน และลดวงเงินเหลือ 70,000 บาท 
(อว 0652.07/1244) 

ฝ่ายวิชาการฯ 
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ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 

         

21 โครงการการอบรมปฏิบัติการวงจรดิจิตอลส าหรับงาน
อุตสาหกรรม 

 85,000  11,400    ปรับแผนการการด าเนินการจัดโครงการ  เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฝผ 151/64) 

สาขาไฟฟ้าฯ 

22 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานให้กับสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

 94,800  94,800    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติ
ตามมาตรการภาครัฐ ปรับแผนเป็นจัดออนไลน์ 

สาขาไฟฟ้าฯ 

23 โครงการการให้บริการวิชาการผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์        เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและอาจารย์ในการขับเคลื่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการหลังจาก
ที่ได้รับจัดสรรไปแล้วในปีงบประมาณ 2564  (อว 
0652.07/1882) (ฝผ 207/64) 

ฝ่ายบริหาร 

  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

         

24 โครงการศึกษาและดูงานด้านเศรษฐกิจ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

 150,000      เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

สาขาย่ังยืนฯ 

25 โครงการธรรมสวนะออนไลน์        เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและอาจารย์ในการขับเคลื่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการหลังจาก
ที่ได้รับจัดสรรไปแล้วในปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ขอใช้
งบประมาณ (อว 0652.07/1882) (ฝผ 207/64) 

ฝ่ายวางแผนฯ 
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