
วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน  - ตอบแทน๑๒,๒๐๐  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  พ.ค.๕๑-มิ.ย. ๕๑  12  มิ.ย. 51

ศิลปวัฒนธรรม ๑. เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดแสดง ใชสอย    - ใชสอย  ๑๐๗,๓๐๐ วัฒนธรรม ๑ กิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีและ ความกตัญูกตเวทีตอครู - อาจาร วัสดุ       - วัสดุ     ๑๘,๐๐๐  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

วันสําคัญของชาติ  กิจกรรม ๒.เพื่อสืบสานกิจกรรมประเพณี คณาจารยและบุคคลทั่วไป

 " ไหวครู สูขวัญ สืบสานประเพณีไทย " อันดีงามของชาติใหคงอยูตอไป จํานวน ๔๗ คน

๓.เพื่อใหครู - อาจารย และศิษย นักศึกษา จํานวน ๖๘๙ คน

มีความสัมพันธที่ดีกันตอไป  - ผูเขารวมโครงการมีความรู

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

 คณาจารยและบุคคลทั่วไป ๑๐๐ ค ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) เพิ่มขึ้น (รอยละ) ๗๕

นักศึกษา  จํานวน ๕๐๐  คน ตอบแทน   - ตอบแทน   -  - งานโครงการแลวเสร็จ

ใชสอย   - ใชสอย    - ตามเวลาที่กําหนด 

วัสด      - วัสด           - (รอยละ) ๑๐๐

จายจริง (บาท)

แผนดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

วสดุ      วสดุ           (รอยละ) ๑๐๐

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป 2551 ได โปรดระบุผลโดยละเอียด



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน  ๓๕,๔๐๐ ตอบแทน     -  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  มิ.ย.๕๑- ส.ค. ๕๑ ๑๔ - ๑๕  ส.ค. ๕๑

ศิลปวัฒนธรรม ๑. เพื่ออนุรักษและสืบสาน ใชสอย    ๒๓๐,๔๐๐ ใชสอย     - วัฒนธรรม ๑ โครงการ

โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมใหกับคนรุนหลัง วัสดุ       ๒๓๒,๐๐๐ วัสดุ            -  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

และภูมิปญญาไทย ใหเกิดการเรียนรูภูมิใจและหวงแหน ขาราชการ เจาหนาที่ ๑๐๑ คน

๒.เพื่อสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม นักศึกษา ๑,๒๕๐ คน

ใหคงอยูไดอยางมั่นคงในสังคม  - ผูเขารวมโครงการมีความรู

ที่แปรเปลี่ยน ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

๓.เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวกับ เงินผล อื่น ๆ เพิ่มขึ้น (รอยละ) ๑๐๐

งานวัฒนธรรมใหแพรหลาย ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)  - งานโครงการแลวเสร็จ

๔.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให ตอบแทน   ๓๕,๐๐๐ ตอบแทน   - ตามเวลาที่กําหนด (รอยละ)

อาจารย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไใชสอย   ๒๒๙,๖๐๐ ใชสอย    - (รอยละ) ๑๐๐

เรียนรงานวัฒนธรรมและปรับใชได วัสด       ๒๒๓,๘๙๐ วัสด           -

ระยะเวลา 

จายจริง (บาท)

แผนดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน

เรยนรูงานวฒนธรรมและปรบใชได วสดุ       ๒๒๓,๘๙๐ วสดุ           

อยางเหมาะสม

เปาหมาย (ป)

ผูบริหาร  คณาจารย เจาหนาที่

และผูที่สนใจ ๒๕๐ คน นักศึกษา

๑,๒๕๐  คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป 2551 ได โปรดระบุผลโดยละเอียด



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน   ๒๐,๐๐๐ ตอบแทน -  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  ธันวาคม  ๕๑ ๑,๓,๙ ธ.ค. ๕๑

ศิลปวัฒนธรรม ใชสอย      ๘๐,๐๐๐ ใชสอย    -     วัฒนธรรม ๑ โครงการ

โครงการสืบสานประเพณี วัสดุ       ๑๐๐,๐๐๐ วัสดุ         -  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

และวันสําคัญของชาติ     ผูบริหาร ขาราชการ 

กิจกรรม " ๕ ธันวามหามงคล     เจาหนาที่  ๕๐  คน   

เฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชา "     นักศึกษา  ๓๖๐  คน

 - ผูเขารวมโครงการมีความรู

เงินผล อื่น ๆ     ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)     เพิ่มขึ้น รอยละ ๗๕

ตอบแทน      ๔,๐๐๐ ตอบแทน -  - งานโครงการแลวเสร็จ

ใชสอย      ๓๑,๙๘๐ ใชสอย    -     ตามเวลาที่กําหนด รอยละ ๙๐

วัสดุ       ๑๖๑,๖๐๐ วัสดุ         -

ระยะเวลา 

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  

พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา  ๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๑
๒.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณที่

ทรงปฏิบัติอยางมุงมั่นตอเนื่อง

เสมอมา ตลอด ๘๑  ป

จายจริง (บาท)

แผนดิน

๓  เพื่อสรางจิตสํานึกความ

รับผิดชอบของพสกนิกรในการ

ครองตนเปนคนดีเจริญตามรอย

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน

ุ , ุ

เปาหมาย (ป).......................

นักศึกษา  ๓๕๐  คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ได โปรดระบุผลโดยละเอียด

๔.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที 

และผูสนใจ  ๕๐  คน

ครองตนเปนคนดเจรญตามรอย

ตามเบื้องพระยุคลบาทนอม

นําไปประพฤติปฏิบัติอยาง



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน  - ตอบแทน  ๔,๘๐๐  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  ก.ค.๕๑-ส.ค. ๕๑  ๙ - ๑๑  ส.ค. 51

ศิลปวัฒนธรรม ๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน ใชสอย    - ใชสอย   ๘๒,๓๐๕ วัฒนธรรม ๑ กิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีและ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม วัสดุ       - วัสดุ   ๒๘,๐๐๐  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

วันสําคัญของชาติ  กิจกรรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม ขาราชการ เจาหนาที่ ๑๓๒ คน

 " เทิดไทมหาราชินีศรีแผนดิน พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ นักศึกษา ๓๙๑  คน

สืบสานศิลปทั่วถิ่นไทย " ๒.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณที่ทรง  - ผูเขารวมโครงการมีความรู

ปฏิบัติอยางมุงมั่นตอเนื่องเสมอมา ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

ตลอด ๗๖ ป เงินผล อื่น ๆ เพิ่มขึ้น (รอยละ) ๗๕

๓.เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอ ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)  - งานโครงการแลวเสร็จ

ของพสกนิกรในการครองคนเปน ตอบแทน   - ตอบแทน   ๔,๘๐๐ ตามเวลาที่กําหนด 

คนดี ใชสอย   - ใชสอย  ๖๕,๗๒๑ (รอยละ) ๘๐

๔.เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน วัสด       - วัสด        ๒๘,๐๐๐

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

จายจริง (บาท)

แผนดิน

๔.เพอสบสานพระราชปณธาน วสดุ       วสดุ        ๒๘,๐๐๐

สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

ในการธํารงรักษาปาและถวายเปน

พระราชกุศล

เปาหมาย (ป)

ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่

๑๐๐ คน

นักศึกษา ๔๐๐ คน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๑  ได โปรดระบุผลโดยละเอียด



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน  - ตอบแทน   ๑,๐๐๐  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป มิ.ย.๕๑-ก.ค. ๕๑ วันที่ ๘ และวันที่ ๑๖

ศิลปวัฒนธรรม ๑. เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และ ใชสอย   - ใชสอย ๑๐๑,๔๐๐ วัฒนธรรม ๑ กิจกรรม   กรกฎาคม  ๒๕๕๑

โครงการสืบสานประเพณีและ บุคลากรไดมีสวนรวมในการสงเสริมวัสดุ     - วัสดุ   ๑๑๕,๐๐๐  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

วันสําคัญของชาติ  กิจกรรม และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ขาราชการเจาหนาที่  ๒๐ คน

 " ราชมงคลพระนคร สงเสริม ใหคงอยูสืบไป นักศึกษา ๗๒๐ คน

พระพุทธศาสนา ถวายเทียนจํานําพรรษา " ๒.เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของ  - ผูเขารวมโครงการมีความรู

คนไทยในการอนุรักษสืบสาน ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เงินผล อื่น ๆ เพิ่มขึ้น (รอยละ) ๗๕

ของไทย ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)  - งานโครงการแลวเสร็จ

ตอบแทน  ตอบแทน   - ตามเวลาที่กําหนด (รอยละ)

เปาหมาย (ป) ใชสอย   ใชสอย    - (รอยละ) ๑๐๐

คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา วัสด       วัสด           -

ระยะเวลา 

จายจริง (บาท)

แผนดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน

คณาจารย เจาหนาท นกศกษา วสดุ       วสดุ           

และผูที่สนใจ ๕๐๐  คน 

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป 2551 ได โปรดระบุผลโดยละเอียด



วัตถุประสงค (ว.)

เปาหมาย (ป) เงินผล อื่น ๆ ตัวชี้วัด

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน) แผน ปฏิบัติจริง

ผลผลิตที่ : ผลงานทํานุบํารุง วัตถุประสงค (ว.)................. ตอบแทน - ตอบแทน     -  -  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  - จํานวนโครงการศิลป  ธันวาคม  ๕๑ ๑๖ - ๒๑ ธ.ค. ๕๑

ศิลปวัฒนธรรม ใชสอย    - ใชสอย ๕๐๐,๐๐๐     วัฒนธรรม ๑ โครงการ

วัสดุ         - วัสดุ            -  - จํานวนผูเขารวมโครงการ

    ๕๐  คน

 - ผูเขารวมโครงการมีความรู

    ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

    เพิ่มขึ้น รอยละ ๗๕

เงินผล อื่น ๆ  - งานโครงการแลวเสร็จ

ประโยชน (ระบุแหลงเงิน)     ตามเวลาที่กําหนด รอยละ ๙๐

ตอบแทน - ตอบแทน     -

ใชสอย     ใชสอย ๕

๑.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

 ทฤษฎีองคความรู เชิง

เปรียบเทียบดานศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรดาน

ศิลปวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบใน

ประเทศแถบอินโดจีน
๒. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนและ

เผยแพร ทางศิลปวัฒนธรรมกับ

ประเทศเพื่อนบาน จายจริง (บาท)

๓ .เพื่อสงเสริมใหเกิดการ

แสวงหาแนวทางรวมกันในการ

พัฒนาองคความรูดาน

แผนดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

ชื่องาน/โครงการ

ไดรับจัดสรร (บาท) ผลการดําเนินงาน

แผนดิน ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ใชสอย    - ใชสอย ๕๐๐,๐๐๐

วัสดุ         - วัสดุ            -

เปาหมาย (ป).......................

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ  

หมายเหตุ   หากไมสามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป 2552 ได โปรดระบุผลโดยละเอียด

๔.เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

ของประเทศในแถบอินโดจีนไป

ประยุกตใชในการเรียนการสอน

ผูบริหาร คณาจารยทีรับผิดชอบ

งานดานศิลปวัฒนธรรมและ

บุคลากร  จํานวน  ๕๐  คน


