
สรุปโครงการในแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2564

รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื
อยู่ระหวา่ง

การด าเนนิงาน
ด าเนนิการแลว้ เงนิรายได ้มพ.

เงนิแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ทีส่ าเร็จ

644101592 โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและพัฒนาคลังขอ้สอบ 200,000.00     40,000.00             160,000.00     / / 100.00 20.00   

644101592 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานวชิาการ และสือ่การสอน 150,000.00     150,000.00      / 100.00 

644101592 โครงการฝึกภาคปฏบิตัขิองนสิติสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2563 2,000,000.00  1,074,905.00         925,095.00     / / 100.00 53.75   

644101592

โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวชิาการและนวตักรรมในการประชุมวชิาการ

ระดับชาต/ินานาชาตกิารน าเสนอของนสิติ
150,000.00     

150,000.00      / 100.00 

644101592 พัฒนาอัตลักษณ์นสิติ 32,000.00       32,000.00       / 100.00 

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

การด าเนนิงาน
ด าเนนิการแลว้ เงนิรายได ้มพ.

เงนิแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ทีส่ าเร็จ

644104010 โครงการจัดการความรู้ดา้นการวจิัยและสนับสนุนทนุวจิัยรายไดค้ณะ 700,000.00     271,704.00            428,296.00     / / 100.00 38.81   

644101592 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 500,000.00     5,000.00               495,000.00     / / 100.00 1.00     

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

การด าเนนิงาน
ด าเนนิการแลว้ เงนิรายได ้มพ.

เงนิแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ทีส่ าเร็จ

644101592 โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนและท านุงบ ารุงศลิปวฒัธรรม 60,000.00       60,000.00       / 100.00 20.00   

644101592 โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส าเร็จ 32,000.00       32,000.00       / 100.00 40.00   

644105007 จัดแสดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวตักรรม 30,000.00       30,000.00       / 100.00 

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

การด าเนนิงาน
ด าเนนิการแลว้ เงนิรายได ้มพ.

เงนิแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ทีส่ าเร็จ

644101592
ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมวชิาชพีพยาบาล (มอบหมวกและเข็ม พธิสี าเร็จ และปฐมนเิทศ) 60,000.00       15,075.00              

44,925.00       / / 100.00 25.13   

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

การด าเนนิงาน
ด าเนนิการแลว้ เงนิรายได ้มพ.

เงนิแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ทีส่ าเร็จ

สถานะการด าเนนิงาน แหลง่ทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)

สถานะการด าเนนิงาน แหลง่ทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)

แหลง่ทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)

สถานะการด าเนนิงาน แหลง่ทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)

สถานะการด าเนนิงาน แหลง่ทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)งบประมาณ

งบประมาณ

วตัถปุระสงค ์1 ดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

วตัถปุระสงค ์2 ดา้นการสร้างงานวจิัยและนวตักรรมและการเปน็ผู้น าทางดา้นวชิาการ

งบประมาณ

วตัถปุระสงค ์3 ดา้นการบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังค และประเทศ

งบประมาณ

วตัถปุระสงค ์4 ดา้นการเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมใหย่ั้งยืน

งบประมาณ

วตัถปุระสงค ์5 ดา้นการเสริมสร้างและพัฒนาความเปน็สากลหรือนานาชาติ

สถานะการด าเนนิงาน



644101090 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ 650,000.00     650,000.00     / 100.00 

644101592 โครงการพัฒนาการบริหารและด าเนนิงานตามเกณฑ ์EdPex 100,000.00     100,000.00      / 100.00 

รหสัโครงการ กจิกรรม/โครงการ

จัดสรร ปรับปรุง ใชไ้ป คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

การด าเนินงาน
ด าเนินการแลว้ เงินรายได ้มพ.

เงินแผ่นดนิ /

ภายนอก
แผน ที่ส าเร็จ

644101091
โครงการสรุปผลการด าเนินงาน การทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏบิตักิาร 

ปงีบประมาณ 2564
200,000.00     

200,000.00     / 100.00 

644101088 โครงการวนัสถาปนาคณะ 50,000.00       50,000.00       / 100.00 

644101592 โครงการ Nurse UP Green 50,000.00       5,350.00 44,650.00       / / 100.00 10.70   

644101089 โครงการศกึษาดูงาน 500,000.00     500,000.00     / 100.00 

สถานะการด าเนินงาน แหล่งทนุ คะแนนตัวชี้วดั(ร้อยละ)

วตัถปุระสงค ์6 ด้านการบริหารทีม่ปีระสทิธภิาพและโปร่งใส

งบประมาณ



รายจ่าย คดิเป็น %

งบประมาณ

แผ่นดิน (ผลติเพิ่ม)

งบประมาณรายได้ 

(มหาวิทยาลัยจัดสรร)

รวมรายรับ คิดเป็น % ของ

รายรับ

ของรายจ่าย

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 28.89 1,114,905.00        12.88

2 ด้านการวจิัย 500,000.00 700,000.00 1,200,000.00 13.87 46,704.00 0.54

3 ด้านการบริการวิชาการ 190,000.00 30,000.00 220,000.00 2.54 - 0.00

4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 92,000.00 0.00 92,000.00 1.06 15,075.00 0.17

5 ด้านบริหาร 1,671,000.00 2,969,856.00 4,640,856.00 53.63 2,409,013.32        27.84

4,953,000.00 3,699,856.00 8,652,856.00 100.00 3,585,697.32        41.44รวมเงิน

 สรปุผลการใขจ้า่ยเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2564 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2563-มนีาคม 2564)

ล าดับ แผนงาน

ปีงบประมาณ 2564

แหล่งงบประมาณ(รายรับ)



รายจ่าย คดิเป็น %

คดิเป็น % ของ

รายรับ

ของรายจ่าย

28.89 1,114,905.00        12.88

13.87 46,704.00            0.54

2.54 -                      0.00

1.06 15,075.00            0.17

53.63 2,409,013.32        27.84

100.00 3,585,697.32        41.44

 สรปุผลการใขจ้า่ยเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2564 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2563-มนีาคม 2564)

ปงีบประมาณ 2564




