
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 



 

 

 

 

ไตรมาส 1  

(1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564  

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ผ่านมาแล้วสามเดือนหรือ 1 ไตรมาส 

ซึ่งก าลังก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดจ านวน 1 

โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น   100,000.00 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ

ผลประโยชน์ ด้านพัฒนาจัดการศึกษา โครงการแนะแนวเชิงรุก ซึ่งทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ งานวิชาการ 

กองการศึกษา ได้ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายไปแล้ว 19,840.00 บาท  

ข้อสังเกต ไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด าเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้ง

งบประมาณแผ่นดินและผลประโยชน์ ทั้งนี้ คาการณ์ว่าจะเริ่มอนุมัติจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป 

    



งบประมาณแผ่นดิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 รายได้นอกงบประมาณ

งบประมาณผลประโยชน์

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 100,000.00 18,948.00         81,052.00

100,000.00       18,948.00         81,052.00    

100,000.00       18,948.00         81,052.00    

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ไม่มีข้อมูลรายงานผล



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายได้นอกงบประมาณ

-                  -                  -            รวมท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูลรายงานผล



เบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

1
โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย
        100,000.00 18,948.00          81,052.00       งานวิชาการ

100,000.00       18,948.00         81,052.00      รวมท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



 

 

 

 

ไตรมาส 2  

(1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564  

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ผ่านมาแล้วเป็นไตรมาสที่ 2 ซึ่งก าลัง

ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดจ านวน 23 โครงการ 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  27,271,442.49 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 4 โครงการ งบประมาณ 22,638,100.00 บาท 

2. งบประมาณผลประโยชน์ 19 โครงการ งบประมาณ 4,633,342.49 บาท. 

เบิกจ่ายไปแล้ว 26,844,817.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของงบประมาณที่ได้รับโอนเงินทั้งหมด 

ในไตรมาสที่ 2 

จากรายงานผลการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่ว ยงาน

ภายนอก จ านวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 26,884,624.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.5 เป็นจ านวนเงินที่

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.ล้านนา 

ทั้งนี้หากดูผลการเบิกจ่ายจะเห็นได้ว่า โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้ท าการ

เบิกจ่ายเสร็จสินตามระเบียบ 

ข้อสังเกต ในไตรมาส 2 มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในส่วนของ

งบประมาณแผ่นดิน นอกจากงบประมาณที่ได้รับสนันสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในส่วนงบประมาณผลประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 220,500.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 92,968.00 

บาท  

2. ด้านแผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 64,120.00 บาท เบิกจ่าย

ไปแล้ว 34,120.00 บาท 

3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 102,198.00 บาท

เบิกจ่ายไปแล้ว 77,205.00 บาท ทั้งนี้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา (ดังตารางแนบท้าย) 

    



งบประมาณแผ่นดิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 รายได้นอกงบประมาณ 22,638,100.00 22,569,300.00    68,800.00     

22,638,100.00   22,569,300.00   68,800.00    

งบประมาณผลประโยชน์

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 220,500.00 92,968.00         115,532.00

2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 102,198.00        77,205.00          24,993.00     

3 รายได้นอกงบประมาณ 4,246,524.49      4,071,224.49      175,300.00    

4 แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 64,120.00          34,120.00          30,000.00     

4,633,342.49     4,275,517.49     345,825.00  

27,271,442.49   26,844,817.49   414,625.00  

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี โครงการ



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายได้นอกงบประมาณ

1
โครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา

การ มทร.ล้านนา  (บริหารจัดการ)
68,800.00 68,800.00    

2
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง)
19,360,000.00 19,360,000.00 -             

3
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (งบด าเนินงาน)
3,200,000.00 3,200,000.00 -             

4
โครงการเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มทร.ล้านนา

 เชียงราย ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563
9,300.00 9,300.00 -             กองการศึกษา

22,638,100.00   22,569,300.00   68,800.00   รวมท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ



เบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

1
โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย
        100,000.00 18,948.00          81,052.00       งานวิชาการ

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา 40,000.00          40,000.00          -                ศูนย์ภาษา

3 โครงการเข้าข่ายส ารวจ 68,500.00          34,020.00          34,480.00       สาขา วศบ.โยธา

4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท ระยะ 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 16 

หลักสูตร)
12,000.00          

-                   
12,000.00       คณะวิศวกรรมศาสตร์

220,500.00       92,968.00         115,532.00    

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2563 (นศ.76) 9,075.00 9,075.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 (นศ.27 คน) 11,640.00 11,640.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563 (นศ.27 คน) 3,520.00 3,092.00 428.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนท่ี 3/2563 (นศ.76 คน) 23,965.00 0.00 23,965.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5 กิจกรรมการสร้างกระบวนการคิดค้นและน าเสนออย่างเป็นระบบ 52,350.00 51,750.00 600.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563(นศ.95คน) 1,648.00 1,648.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

102,198.00       77,205.00         24,993.00      

รายได้นอกงบประมาณ

1
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI warrior ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภายใต้โครงการ 7.1-1 การ

พัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2564
2,694,976.00 2,694,976.00 -                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี CPD 130,000.00 117,000.00 13,000.00       สาขาการบัญชี

3 ค่าจ้างจัดท าคู่มือปฏิบัติงานถนนซีเมนต์ผสมยางพาราส าหรับงานทางท้องถ่ิน 920,000.00 758,000.00 162,000.00      สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

4
โครงการวิจัย Integrated assessment of domestic water accessbility vulnerable 

communitems in the Lower Makong Basic
128,909.49 128,909.49 -                สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

5
โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระยะท่ี 2

5,000.00 5,000.00 -                กองการศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

6
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

บรรจุใหม่
3,000.00 2,700.00 300.00           กองการศึกษา

7 รายได้นอกงบประมาณ เงินจัดสรรศูนย์สอบ V-Net ปีการศึกษา 2563 364,639.00 364,639.00 -                กองการศึกษา

4,246,524.49    4,071,224.49     175,300.00    

แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1
โครงการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและงานบริการวิชาการในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย

34,120.00          
34,120.00          -                

กองการศึกษา

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 30,000.00          30,000.00       กองการศึกษา

64,120.00        34,120.00         30,000.00      

4,633,342.49    4,275,517.49     345,825.00    รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน



 

 

 

 

ไตรมาส 3 

(1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ผ่านมาแล้ว 3 ไตรมาส ซึ่งก าลังเข้า

สู่ไตรมาสที่ 4 นั้น ในไตรมาสที่ 1 - 3 ได้รับงบปะมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จ านวน

ทั้งสิ้น 46 โครงการ งบประมาณ 30,695,392.49 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 1. งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 23,437,150.00 บาท ดังนี้ 

  - โครงการรายได้นอกงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 22,628,800.00 บาท 

  - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 

758,350.00 บาท 

 2. งบประมาณผลประโยชน์ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 7,258,242.49 บาท ดังนี้ 

  - โครงการพัฒนาจัดการศึกษา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 294,500.00 บาท 

  - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 379,538.00 บาท 

  - โครงการรายได้นอกงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 4,406,524.49 บาท 

  - โครงการงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท 

  - โครงการแผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 

64,120.00 บาท 

  - โครงการแผนงานหลักสูตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 18,000.00 บาท 

  - โครงการเงินรับฝากผ่านบัญชี จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,245,560.00 บาท 

ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่า กิจกรรม/โครงการ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 จ านวน 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 

3,423,950.01 บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 30,388,292.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของงบประมาณที่

ได้รับสนับสนุนทั้งหมดในไตรมาส 3 

 มหาวิทยาลัย ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2  ในไตรมาสที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ จากงบประมาณ

หน่วยงานภายนอก จ านวน 18 โครงการ เป็นงบประมาณ 27,035,324.49 บาท ซึ่งเป็นยอดสูงที่สุดของ

กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดในไตรมาส 3  

 ข้อสังเกต การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด าเนินกิจกรรมกับ

หน่วยงานภายนอก ในส่วนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณท่ีสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาด้านการจัดการ

เรียนการสอนของนักศึกษา ยังคงมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบัน การเบิกจ่าย

งบประมาณ ยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและเกินเป้าหมาย ส่วนการค้างเบิกจ่ายประมาณ

จ านวน 497,100.00 บาท หรือร้อยละ 1.61 คงต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง

เหลืออีกประมาณ 3 เดือน 



เบิกจ่าย คงเหลือ

1 รายได้นอกงบประมาณ 22,628,800.00     22,560,000.00     68,800.00     

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 758,350.00         613,800.00         144,550.00    

23,437,150.00   23,223,800.00   213,350.00  

งบประมาณผลประโยชน์

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 294,500.00 243,120.00         51,380.00

2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 379,538.00         370,988.00         8,550.00       

3 รายได้นอกงบประมาณ 4,406,524.49      4,212,704.49      193,820.00    

4 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ 50,000.00          50,000.00          -              

5 แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 64,120.00          34,120.00          30,000.00     

6 แผนงานหลักสูตร 18,000.00          18,000.00          -              

7 เงินรับฝากผ่านบัญชี 2,045,560.00      2,045,560.00      -              

7,258,242.49     6,974,492.49     283,750.00  

30,885,392.49   30,388,292.49   497,100.00  

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี โครงการ



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายได้นอกงบประมาณ

1
โครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา

การ มทร.ล้านนา  (บริหารจัดการ)
68,800.00          68,800.00     

2
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง)
19,360,000.00    19,360,000.00    -              

3
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (งบด าเนินงาน)
3,200,000.00      3,200,000.00      -              

22,628,800.00   22,560,000.00   68,800.00    

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1
โครงการการศึกษาสภาพความเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของน้อยหน่าเครือ

104,550.00        -                   104,550.00   คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากมันพ้ืนบ้าน 40,000.00          -                   40,000.00     คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 โครงการวิเคราะห์หาสารส าคัญในน้อยหน่าเครือ 320,000.00        320,000.00        -              อ.กนกพงษ์  ศรีเท่ียง

4
โครงการส ารวจและศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ การปลูก และขยายพันธ์มันพ้ืนบ้านฯ

100,000.00        100,000.00        -              ผศ.ธนากร  สร้อยสุวรรณ

5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลพันธ์ุพืชอนุรักษ์ อท.สธ.มทร.ล้านนา 193,800.00        193,800.00        -              นายนิติศักด์ิ  เจริญรูป

758,350.00       613,800.00       144,550.00  

23,437,150.00   23,223,800.00   213,350.00  รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ



เบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

1
โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

        100,000.00 100,000.00         -                งานวิชาการ

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา 40,000.00          40,000.00          -                ศูนย์ภาษา

3 โครงการเข้าข่ายส ารวจ 68,500.00          34,020.00          34,480.00       สาขา วศบ.โยธา

4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท ระยะ 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 16 หลักสูตร)

12,000.00          12,000.00          -                คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2563 74,000.00          57,100.00          16,900.00       กองการศึกษา

294,500.00       243,120.00       51,380.00      

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2563 (นศ.76) 9,075.00 9,075.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 (นศ.27 คน) 11,640.00 11,640.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563 (นศ.27 คน) 3,520.00 3,520.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนท่ี 3/2563 (นศ.76 คน) 23,965.00 16,440.00 7,525.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรม Maintenance โปรแกรม ERP SAP B 20,000.00 19,645.00 355.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

6 กิจกรรมการสร้างกระบวนการคิดค้นและน าเสนออย่างเป็นระบบ 52,350.00 51,750.00 600.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563(นศ.95คน) 1,648.00 1,648.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษา 3/2563 (นศ. 30 คน เฉพาะโยธา) 8,690.00 8,690.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 กิจกรรมการอบรมการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (นศ.ไฟฟ้า ปี 3 ปี 4) 93,080.00 93,080.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 กิจกรรมการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร (นศ.ไฟฟ้า ปี1) 64,370.00 64,370.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

11 กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Power Bi และการประยุกต์โปรแกรม LABVIEW ในงานอุตสาหกรรม 91,200.00 91,130.00 70.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

379,538.00       370,988.00       8,550.00       

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายได้นอกงบประมาณ

1
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI warrior ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภายใต้โครงการ 7.1-1 การพัฒนา

ศักยภาพอุตสหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2564
2,694,976.00 2,694,976.00 -                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี CPD 130,000.00 117,000.00 13,000.00       สาขาการบัญชี

3 ค่าจ้างจัดท าคู่มือปฏิบัติงานถนนซีเมนต์ผสมยางพาราส าหรับงานทางท้องถ่ิน 1,000,000.00 899,480.00 100,520.00      สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

4
โครงการวิจัย Integrated assessment of domestic water accessbility vulnerable 

communitems in the Lower Makong Basic
128,909.49 128,909.49 -                สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

5 โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระยะท่ี 2 5,000.00 5,000.00 -                กองการศึกษา

6
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่

3,000.00 2,700.00            300.00           กองการศึกษา

7 รายได้นอกงบประมาณ เงินจัดสรรศูนย์สอบ V-Net ปีการศึกษา 2563 364,639.00 364,639.00         -                กองการศึกษา

8
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวจ จ.เชียงราย

10,000.00 -                   10,000.00       
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร

9
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

10,000.00 -                   10,000.00       
อ.สุภัทรจิตต์  มะโนสด

10
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลดอยงาม อ.พาน 

จ.เชียงราย
10,000.00 -                   10,000.00       

ดร.ณัฐรกานต์  ค าใจวุฒิ

11 โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 10,000.00 -                   10,000.00        ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ

12 โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 10,000.00 -                   10,000.00       ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย

13
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลหัวง้ม อ.พาน 

จ.เชียงราย
10,000.00 -                   10,000.00       ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ

14
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.

เชียงราย
10,000.00 -                   10,000.00       อ.สุจิตตา หงษ์ทอง



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

15
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

10,000.00 -                   10,000.00       อ.ภัทราพร  สมเสมอ

4,406,524.49    4,212,704.49     193,820.00    

สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ

1 โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 50,000.00          50,000.00          -                คณะวิศวกรรมไฟฟ้า

50,000.00        50,000.00         -               

แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1 โครงการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและงานบริการวิชาการในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย 34,120.00          34,120.00          -                กองการศึกษา

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 30,000.00          30,000.00       กองการศึกษา

64,120.00        34,120.00         30,000.00      

แผนงานหลักสูตร

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ 18,000.00          18,000.00          -               คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

18,000.00        18,000.00         -               

เงินรับฝากผ่านบัญชี

1
โครงการวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา คร้ังท่ี 13 (EENET)
428,500.00        428,500.00         -                คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 1,617,060.00      1,617,060.00      -                ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัด

2,045,560.00    2,045,560.00     -               

7,258,242.49    6,974,492.49     283,750.00    รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน



 

 

 

 

ไตรมาส 4 

(1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 





วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ครบทั้ง 4 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2563 

– 30 กันยายน 2564) โดยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งสิ้น 80 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 

32,743,858.49 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 1. งบประมาณแผ่นดิน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
จ านวน/
โครงการ 

 งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

1 รายได้นอกงบประมาณ 3 22,628,800.00 22,560,000.00 68,800.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

6 833,350.00 833,350.00 - 

3 โครงการ Talent Mobility 9 383,984.00 383,984.00 - 

รวมท้ังสิ้น 18 23,846,134.00 23,777,334.00 68,800.00 

 

 2. งบประมาณผลประโยชน์  

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
จ านวน/
โครงการ 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 7 352,600.00 335,680.00 16,920.00 

2 
แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, 
โครงการจดัตั้งคณะ) 

1 18,000.00 18,000.00 
- 

3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 33 1,189,880.00 1,177,210.00 12,670.00 

4 รายได้นอกงบประมาณ 15 5,561,548.49 5,460,728.49 - 

5 
สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 1 

50,000.00 50,000.00 - 

6 
แผนงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 2 

64,120.00 
64,120.00 - 

7 แผนงานหลักสูตร 1 18,000.00 18,000.00 - 

8 เงินรับฝากผ่านบัญชี 2 2,045,560.00 2,045,560.00 - 

รวมท้ังสิ้น 62 9,299,708.49 9,169,298.49 29,590.00 

 

 



กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดได้ด าเนินการและเบิกจ่ายไปแล้ว 32,946,632.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 

99.4 คงเหลือและค้างเบิกจ่าย จ านวน 98,390.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มทร.ล้านนา  (บริหารจัดการ) ที่ยังค้างเบิกจ่าย

นั้น เป็นการกนัเงินเหลื่อมปีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพ่ือเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2565  

 ในไตรมาสที่ 4 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ จากงบประมาณหน่วยงานภายนอก จ านวน 

18 โครงการ เป็นงบประมาณ 28,190,348.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน

ทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นยอดสูงที่สุดของการด าเนินกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564  

 ข้อสังเกต ในปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาด้าน

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ยังคงได้รับการสนับสนุนน้อยและไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมของ

นักศึกษาในปัจจุบัน การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและถือว่าเกิน

เป้าหมาย  



เบิกจ่าย คงเหลือ

1 รายได้นอกงบประมาณ 3 22,628,800.00     22,560,000.00     68,800.00     

2
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ
6 833,350.00         833,350.00         -              

3 โครงการ Talent Mobility 9 383,984.00         383,984.00         -              

18 23,846,134.00   23,777,334.00   68,800.00    

งบประมาณผลประโยชน์

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 7 352,600.00 335,680.00         16,920.00     

2 แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, โครงการจัดต้ังคณะ) 1 18,000.00 18,000.00          -              

3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 33 1,189,880.00      1,177,210.00      12,670.00     

4 รายได้นอกงบประมาณ 15 5,561,548.49      5,460,728.49      -              

5 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ 1 50,000.00          50,000.00          -              

6 แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2 64,120.00          64,120.00          -              

7 แผนงานหลักสูตร 1 18,000.00          18,000.00          -              

8 เงินรับฝากผ่านบัญชี 2 2,045,560.00      2,045,560.00      -              

62 9,299,708.49     9,169,298.49     29,590.00    

80 33,145,842.49   32,946,632.49   98,390.00    

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

จ านวน/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี โครงการ จ านวน/โครงการ



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายได้นอกงบประมาณ

1
โครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา

การ มทร.ล้านนา  (บริหารจัดการ)
68,800.00          68,800.00     

2
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง)
19,360,000.00    19,360,000.00    -              

3
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย (งบด าเนินงาน)
3,200,000.00      3,200,000.00      -              

22,628,800.00   22,560,000.00   68,800.00    

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1
โครงการการศึกษาสภาพความเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของน้อยหน่าเครือ

104,550.00        104,550.00        -              คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากมันพ้ืนบ้าน 40,000.00          40,000.00          -              คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 โครงการวิเคราะห์หาสารส าคัญในน้อยหน่าเครือ 320,000.00        320,000.00        -              อ.กนกพงษ์  ศรีเท่ียง

4
โครงการส ารวจและศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ การปลูก และขยายพันธ์มันพ้ืนบ้านฯ

100,000.00        100,000.00        -              ผศ.ธนากร  สร้อยสุวรรณ

5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลพันธ์ุพืชอนุรักษ์ อท.สธ.มทร.ล้านนา 193,800.00        193,800.00        -              นายนิติศักด์ิ  เจริญรูป

6
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดออนไลน์ด้านงานหัตกรรมของมูลนิธิ

โครงการหลวง
75,000.00          75,000.00          -              ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัย

833,350.00       833,350.00       -             

โครงการ Talent Mobility

1 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาการแปรรูปวิสาหกิจ 12,880.00 12,880.00 -             ผศ.ณภัทร ทิพย์ศรี

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการ

ล าดับ

ท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการ

ล าดับ

ท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชอร์ฯ 17,948.00 17,948.00 -             อ.กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล

3 โครงการศึกษาความต้องการเพ่ือยกระดับงานหัตถศิลป์ 17,864.00 17,864.00 -             อ.พันทิพา ปัญสุวรรณ

4 โครงการการพัฒนาธุรกิจเคร่ืองอัดประจุแบตเตอร์ร่ียานยนต์ฟ้าแบบไร้สาย 21,280.00 21,280.00 -             ผศ.อนนท์ น าอิน

5
โครงการการพัฒนาระบบ IoT ส าหรับตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพเคร่ือง

ท าความเย็นในโรงงานผลิตน้ าแข็ง 108,900.00 108,900.00
-             อ.อนุสรณ์ ยอดใจเพชร

6 โครงการการพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงานความร้อนร่วม 140,460.00 140,460.00 -             อ.นิคม ธรรมปัญญา

7 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองสะกดน้ ามันหอมระเหย 21,028.00 21,028.00 -             ผศ.วิโรจน์ ปงลังกา

8 โครงการการศึกษาการพัฒนาระบบน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ 25,480.00 25,480.00 -             อ.อังกูร ว่องตระกูล

9 โครงการการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสับและบดใบชาเม่ียง 18,144.00 18,144.00 -             อ.อรสา ธรรมสรางกูร

383,984.00       383,984.00       -             

23,512,150.00   23,443,350.00   68,800.00    รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน



เบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

1
โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

        100,000.00 100,000.00         -                งานวิชาการ

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา 40,000.00          40,000.00          -                ศูนย์ภาษา

3 โครงการเข้าข่ายส ารวจ 68,500.00          68,480.00          20.00             สาขา วศบ.โยธา

4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท ระยะ 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 16 หลักสูตร)

12,000.00          12,000.00          -                คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2563 74,000.00          57,100.00          16,900.00       กองการศึกษา

6
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา คณะบริหาร
21,100.00          21,100.00          -                คณะบริหารธุรกิจฯ

7 โครงการภายใต้แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 37,000.00          37,000.00          -                คณะวิศวกรรมศาสตร์

352,600.00       335,680.00       16,920.00      

แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, โครงการจัดต้ังคณะ)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ 18,000.00          18,000.00          -               คณะบริหารธุรกิจฯ

18,000.00        18,000.00         -               

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2563 (นศ.76) 9,075.00 9,075.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 (นศ.27 คน) 11,640.00 11,640.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563 (นศ.27 คน) 3,520.00 3,520.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนท่ี 3/2563 (นศ.76 คน) 23,965.00 23,965.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรม Maintenance โปรแกรม ERP SAP B 20,000.00 20,000.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

6 โครงการน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 (นศ.16 คน) 3,100.00 3,100.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

7 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมการเขียนบทความ โปสเตอร์ และการน าเสนอ 1,800.00 1,800.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักบัญชี Premium 84,900.00 84,900.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณผลประโยชน์

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
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9 โครงกาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นนักนวัตกร (STEAM4INNOVATOR) 49,550.00 49,550.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

10 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ 7,500.00 7,500.00 0.00
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ทักษะด้านการบริหารการจัดการสินค้า การน าเข้าและการส่งออก การ

บริหารการขนส่งทางถนน 5,820.00 5,820.00 0.00
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ 8,816.00 8,816.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

13 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการตลาด 9,852.00 9,852.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MG Presentation Beyond 7,350.00 7,350.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ "MG Talent" 11,850.00 11,850.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

16 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Microsoft Poewr Bi Dektop 19,705.00 19,705.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

17 โครงการค่าวัสดุ 10,580.00 10,580.00 0.00 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

18 กิจกรรมการสร้างกระบวนการคิดค้นและน าเสนออย่างเป็นระบบ 52,350.00 51,750.00 600.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563(นศ.95คน) 1,648.00 1,648.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

20 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษา 3/2563 (นศ. 30 คน เฉพาะโยธา) 8,690.00 8,690.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 กิจกรรมการอบรมการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (นศ.ไฟฟ้า ปี 3 ปี 4) 93,080.00 93,080.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 กิจกรรมการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร (นศ.ไฟฟ้า ปี1) 64,370.00 64,370.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Power Bi และการประยุกต์โปรแกรม LABVIEW ในงานอุตสาหกรรม 91,200.00 91,130.00 70.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

24 กิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 2,650.00 2,650.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เตรียมความพร้อม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72,560.00 72,560.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 กิจกรรมอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรล 85,289.00 85,289.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (KM) 5,800.00 5,800.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้า ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) คร้ังท่ี 1 22,800.00 22,800.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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29 กิจกรรมห้องถ่ายทอดองค์ความรู้การติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 98,311.75 98,311.75 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 กิจกรรมทักษะการท างานบนพ้ืนท่ีสูง 73,508.25 73,508.25 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

31 กิจกรรมอบรมและกิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา 108,600.00 108,600.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 โครงการ ค่าวัสดุการศึกษา 40,000.00 40,000.00 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

33 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ 80,000.00 68,000.00 12,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,189,880.00    1,177,210.00     12,670.00      

รายได้นอกงบประมาณ

1
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI warrior ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภายใต้โครงการ 7.1-1 การพัฒนา

ศักยภาพอุตสหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2564
3,850,000.00 3,850,000.00 -                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี CPD 130,000.00 130,000.00 -                สาขาการบัญชี

3 ค่าจ้างจัดท าคู่มือปฏิบัติงานถนนซีเมนต์ผสมยางพาราส าหรับงานทางท้องถ่ิน 1,000,000.00 899,480.00 -                สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

4
โครงการวิจัย Integrated assessment of domestic water accessbility vulnerable 

communitems in the Lower Makong Basic
128,909.49 128,909.49 -                สาขา วศบ.วิศวกรรมโยธา

5 โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระยะท่ี 2 5,000.00 5,000.00 -                กองการศึกษา

6
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่

3,000.00 2,700.00            -                กองการศึกษา

7 รายได้นอกงบประมาณ เงินจัดสรรศูนย์สอบ V-Net ปีการศึกษา 2563 364,639.00 364,639.00         -                กองการศึกษา

8
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวจ จ.เชียงราย

10,000.00 10,000.00          -                
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร

9
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

10,000.00 10,000.00          -                
อ.สุภัทรจิตต์  มะโนสด

10
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลดอยงาม อ.พาน 

จ.เชียงราย
10,000.00 10,000.00          -                

ดร.ณัฐรกานต์  ค าใจวุฒิ

11 โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 10,000.00 10,000.00          -                 ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ

รวมท้ังส้ิน
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12 โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 10,000.00 10,000.00          -                ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย

13
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลหัวง้ม อ.พาน 

จ.เชียงราย
10,000.00 10,000.00          -                ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ

14
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.

เชียงราย
10,000.00 10,000.00          -                อ.สุจิตตา หงษ์ทอง

15
โครงการกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต าบลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

10,000.00 10,000.00          -                อ.ภัทราพร  สมเสมอ

5,561,548.49    5,460,728.49     -               

สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ

1 โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 50,000.00          50,000.00          -                คณะวิศวกรรมไฟฟ้า

50,000.00        50,000.00         -               

แผนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1 โครงการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและงานบริการวิชาการในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย 34,120.00          34,120.00          -                กองการศึกษา

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 30,000.00          30,000.00          -                กองการศึกษา

64,120.00        64,120.00         -               

แผนงานหลักสูตร

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ 18,000.00          18,000.00          -               คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

18,000.00        18,000.00         -               

เงินรับฝากผ่านบัญชี

1
โครงการวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา คร้ังท่ี 13 (EENET)
428,500.00        428,500.00         -                คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 1,617,060.00      1,617,060.00      -                ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัด

2,045,560.00    2,045,560.00     -               

9,281,708.49    9,151,298.49     29,590.00      รวมท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน


