
แบบฟอร์ม P-03-04

ผล

ผลิต 2.1 โครงการ 2.2 งานประจ า

(Project) (Routine)

1,028,000  751,400        

1 วิทย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 30,000         10 พย.60 30 มีค.61 นักศึกษา 100 คน 15 คน 10 พย.60 1 10 พย.60 15 พย.60 1 ธค.60 1 6 มีค.61

ส่งเสริมงานประกันคุณภาพเร่ือง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

ระบบและกลไกด้านการประกัน

คุณภาพส าหรับนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 วิทย์ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 22,100         13-14 และ 30 มีค.61 สถานศึกษา 20 แห่ง 15 คน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 13-14 และ 1 29 ธค.60 11 มค.61 21 กพ.61 1 6 มีค.61

ในระดับอุดมศึกษา 20-22 พย..60 20-22 พย..60

3 บริการฯ โครงการบริการวิชาการ 60,000      -              18 - 19 พย.60 30 มีค.61 ชุมชน 30 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 18 - 19 พย.60 1 23 พย.60 15 ธค.60 2 กพ.61 1 6 มีค.61

ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน

Android เบ่ืองต้นส าหรับ

ผู้สูงอายุ)

4 วิทย์ โครงการกีฬามหาวิทยาลัย 184,300        27 พย - 9 ธค.60 29 ธค.61 นักศึกษา 140 คน 15 คน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย27 พย - 9 ธค.60 1 17 มค.61 17 มค.61 1 6 มีค.61

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

"พระนครเกมส์" คร้ังท่ี 12

5 วิทย์ โครงการถ่ายทอดความรู้ 30,000         28 พย.60 30 มีค.61 นักศึกษา 81 คน 15 คน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 28 พย.60 1 1 ธค.60 8 ธค.60 28 ธค.60 1 6 มีค.61

ประสบการณ์การท างานหลังออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6 วิทย์ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการ 45,000         29 พย.60 30  มีค.61 นักศึกษา 45 คน 15 คน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 29 พย.60 1 1 ธค.60 15 ธค.60 28 ธค.60 1 6 มีค.61

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

ในการท างานกับสารเคมีอันตราย

7 วิทย์ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 180,000     -              12 - 14 ธค.60 30 มีค.61 นักศึกษา + 55 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 12 - 14 ธค.60 1 15 มค.61 17 มค.61 21 กพ.61 1 6 มีค.61

การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม อาจารย์

ของนักศึกษาและอาจารย์

8 วิทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพ 100,000     -              29 ธค.60 30 มีค.61 นักศึกษา 30 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 7 - 8 กพ.61 1 14 มีค.61 19 มีค.61 6 มีค.61

วัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม

9 บริการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 80,000      -              23 - 24 ธค.60 30 มีค.61 ชุมชน 30 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 15 ธค.60 1 29 มค.61 31 มค.61 22 มีค.61 1 6 มีค.61

เสริมสร้างความรู้ท่ีถูกต้องในการ

ใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน  

10 วิทย์ โครงการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน 100,000     -              23-24 ธค.60 30 มีค.61 นักศึกษา 40 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 23-24 ธค.60 1 9 กพ.61 13 กพ.61 9 มีค.61 1 6 มีค.61

ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

รองรับการเรียนรู้ทศวรรษท่ี 21

11 วิทย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 50,000         26 ธค.60 30  มีค.61 บุคลากร 91 คน 15 คน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 26 ธค.60 1 17 มค.61 17 มค.61 9 กพ.61 1 6 มีค.61

"การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สายวิชาการและ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

P

P

เดือน ธันวาคม 60

P

P

P

P

เดือน พฤศจิกายน 60

P

P

P

P

P

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (20 โครงการ)

4. แผนเบิกจ่าย

 (ว/ด/ป)

5. กลุ่มเป้าหมาย

6. จ านวน

คณะท างาน

 (คน)

7. อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน 

(ใส่เลข 1)

8. ระบุสถานะการ

ด าเนินงานปัจจุบัน

9. วัน

ปฏิบัติงาน

จริง 

(โครงการ/

กิจกรรม) 

(ว/ด/ป)

แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายอ่ืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม ผลการด าเนินงานจริง ผลการใช้จ่ายจริง

13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1. งบประมาณ (บาท) 2. ประเภทของงาน ()

3. แผนปฏิบัติงาน 

(โครงการ/

กิจกรรม) (ว/ด/ป)
12.2 จ านวน

เงิน (บาท)

     13.1  

 ยังไม่

บันทึก (ใส่

เลข 1)

13.2 

บันทึกแล้ว

 (ใส่เลข 1)

   13.3  

   ว/ด/ป

   ท่ี

บันทึก

10. 

ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 

(ใส่เลข 1)

11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 12. เบิกจ่ายแล้ว

1.1 รายจ่าย 1.2 เงินรายได้ 5.1 ประเภท
5.2 จ านวน

และหน่วยนับ

11.1 

การเงิน

หน่วยงาน

ต้ังเร่ืองเบิก

 (ว/ด/ป)

11.2 หน่วยงานส่ง

เร่ืองเบิกท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วนให้กอง

คลัง (ว/ด/ป)

12.1 กองคลัง

เบิกจ่ายในระบบ 

GFMIS (งปม.

รายจ่าย) / ERP 

(งปม.เงินรายได้) 



ผล

ผลิต 2.1 โครงการ 2.2 งานประจ า

(Project) (Routine)

4. แผนเบิกจ่าย

 (ว/ด/ป)

5. กลุ่มเป้าหมาย

6. จ านวน

คณะท างาน

 (คน)

7. อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน 

(ใส่เลข 1)

8. ระบุสถานะการ

ด าเนินงานปัจจุบัน

9. วัน

ปฏิบัติงาน

จริง 

(โครงการ/

กิจกรรม) 

(ว/ด/ป)

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม ผลการด าเนินงานจริง ผลการใช้จ่ายจริง

13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1. งบประมาณ (บาท) 2. ประเภทของงาน ()

3. แผนปฏิบัติงาน 

(โครงการ/

กิจกรรม) (ว/ด/ป)
12.2 จ านวน

เงิน (บาท)

     13.1  

 ยังไม่

บันทึก (ใส่

เลข 1)

13.2 

บันทึกแล้ว

 (ใส่เลข 1)

   13.3  

   ว/ด/ป

   ท่ี

บันทึก

10. 

ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 

(ใส่เลข 1)

11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 12. เบิกจ่ายแล้ว

1.1 รายจ่าย 1.2 เงินรายได้ 5.1 ประเภท
5.2 จ านวน

และหน่วยนับ

11.1 

การเงิน

หน่วยงาน

ต้ังเร่ืองเบิก

 (ว/ด/ป)

11.2 หน่วยงานส่ง

เร่ืองเบิกท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วนให้กอง

คลัง (ว/ด/ป)

12.1 กองคลัง

เบิกจ่ายในระบบ 

GFMIS (งปม.

รายจ่าย) / ERP 

(งปม.เงินรายได้) 
พระนคร

12 บริการฯ โครงการการผลิตไวน์จากกล้วย 200,000     -              30  มค. 61 30 มีค.61 ชุมชน 30 คน 10 คนข้ึนไป ท าบันทึกขอ ด าเนินการวันท่ี 9 มีค.และ 9 มีค.และ 1 17 เมย.61 1 4 เมย.61

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนา เปล่ียนวัน 15 มีค.61 15 มีค.61

คุณภาพชีวิต อ าเภอหนอง ด าเนินโครง

หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี การ

13 ท านุฯ โครงการนักส่ิงแวดล้อมรวมใจ 85,400      -              26 มค.61 30 มีค.61 นักศึกษา , 80 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 3 กพ.61 1 13 กพ.61 14 กพ.61 9 มีค.61 1 6 มีค.61

ใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ อาจารย์,

 เจ้าหน้าท่ี

14 วิทย์ โครงการอบรมสัมมนาทางด้าน 60,000      -              24 - 25 กพ.61 30 มีค.61 นักศึกษา 30 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 24 - 25 กพ.61 1 21 มีค. 61 21 มีค.61 1 6 มีค.61

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15 วิทย์ โครงการส่งเสริมผลงานทาง 50,000      -              26 - 27 กพ.61 30 มีค.61 นักศึกษา + 20 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 26 - 27 กพ.61 1 12 มีค.61 19 มีค.61 1 6 มีค.61

วิชาการของนักศึกษาและ อาจารย์

อาจารย์สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

16 ท านุฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 62,600      -              28 กพ.61 30 มีค.61 นักศึกษา , 70 คน 10 คนข้ึนไป ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 26 มค.61 1 14 กพ.61 16 กพ.61 9 มีค.61 1 6 มีค.61

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ อาจารย์,

ส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าท่ี

17 วิทย์ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน 210,000        15 มีค.61 30 มีค.61 บุคลากร 28 คน 15 คน ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 - 16 มีค.61 1 2 เมย.61 4 เมย.61 1 4 เมย.61

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ท างานของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 บริการฯ โครงการอบรมการจัดระบบการ 50,000      -              30 มีค.61 30 มีค.61 สถานศึกษา, 30 คน 10 คนข้ึนไป 22 - 23 มีค.61 1 17 เมย.61 1 2 พค.61

เรียนการสอนออนไลน์ด้วย บุคลากรใน

โปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาสังกัด

สถานศึกษาหรือบุคลากรใน สพฐ.

สถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานหรือส านักงานคณะ

กรรมการอาชีวศึกษาระทรวง

ศึกษาธิการ

19 วิทย์ โครงการประชุมแห่งชาติและ 100,000        15 สค.61 30 สค.61 บุคลากร , 100 คน 15 คน 3 เมย.61

นิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักศึกษา

และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The และผู้ท่ีสนใจ

National Conference & 

Exhibition Integrated 

P

เดือน มีนาคม 61

P

P

P

เดือน สิงหาคม 61

P

เดือน กุมภาพันธ์ 61

P

P

P

P

เดือน มกราคม 61



ผล

ผลิต 2.1 โครงการ 2.2 งานประจ า

(Project) (Routine)

4. แผนเบิกจ่าย

 (ว/ด/ป)

5. กลุ่มเป้าหมาย

6. จ านวน

คณะท างาน

 (คน)

7. อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน 

(ใส่เลข 1)

8. ระบุสถานะการ

ด าเนินงานปัจจุบัน

9. วัน

ปฏิบัติงาน

จริง 

(โครงการ/

กิจกรรม) 

(ว/ด/ป)

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม ผลการด าเนินงานจริง ผลการใช้จ่ายจริง

13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1. งบประมาณ (บาท) 2. ประเภทของงาน ()

3. แผนปฏิบัติงาน 

(โครงการ/

กิจกรรม) (ว/ด/ป)
12.2 จ านวน

เงิน (บาท)

     13.1  

 ยังไม่

บันทึก (ใส่

เลข 1)

13.2 

บันทึกแล้ว

 (ใส่เลข 1)

   13.3  

   ว/ด/ป

   ท่ี

บันทึก

10. 

ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 

(ใส่เลข 1)

11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 12. เบิกจ่ายแล้ว

1.1 รายจ่าย 1.2 เงินรายได้ 5.1 ประเภท
5.2 จ านวน

และหน่วยนับ

11.1 

การเงิน

หน่วยงาน

ต้ังเร่ืองเบิก

 (ว/ด/ป)

11.2 หน่วยงานส่ง

เร่ืองเบิกท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วนให้กอง

คลัง (ว/ด/ป)

12.1 กองคลัง

เบิกจ่ายในระบบ 

GFMIS (งปม.

รายจ่าย) / ERP 

(งปม.เงินรายได้) 
Science and Engineeing 

Technotofy)

20 วิทย์ โครงการการน าเสนอผลงานทาง 80,000         15 สค.61 30 สค.61 บุคลากร 2 คน 15 คน 4 พค.61

วิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ

P

P


