
กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ % การเบิกจ่าย

กองทุน เพ่ือการศึกษา -ภาคปกติ
(งบประมาณแผ่นดิน)

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 4,397,600.00                 4,185,700.00              211,900.00         95.18             

กองทุน บริการวิชาการ - 
งบประมาณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 560,000.00                   -                           560,000.00         -                

4,957,600.00                 4,185,700.00              771,900.00         84.43             

กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ % การเบิกจ่าย

กองทุน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน - 
ภาคปกติ

รายการบุคลากรภาครัฐ 14,642,500.00               3,975,045.80              10,667,454.20     27.15             

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (ssru 4.0) 44,773,200.00               8,420,719.99              36,352,480.01     18.81             

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตอาสาสาธารณะ 200,000.00                   30,879.00                  169,121.00         15.44             

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 1,873,000.00                 240,600.00                 1,632,400.00       12.85             

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา 250,000.00                        -                                250,000.00             -                   

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 100,000.00                        -                                100,000.00             -                   

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 30,000.00                          -                                30,000.00               -                   

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 100,000.00                        -                                100,000.00             -                   

สรุปผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภาคปกติ)  รอบ 5 เดือน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน เพ่ือการศึกษา-ภาคปกติ

รวมงบประมาณแผ่นดิน



เพ่ือการศึกษา - ภาคพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 2,273,750.00                               558,200                1,715,550 24.55 

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 2,742,850.00 185,850 2,557,000 6.78
 1. ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา (โอที) 720,000.00 122,850 597,150 17.06 001
 2. ค่าคณะกรรมการด าเนินงาน 2,022,850.00 63,000 1,959,850 3.11 002

รวมท้ังส้ิน 5,016,600.00 744,050 4,272,550 14.83

เพ่ือการศึกษา - ภาคพิเศษโครงการบริหาร โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0                1,560,500                   394,350                1,166,150 25.27 

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 114,400

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 980,500                  456,000                  524,500                  46.51
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ 1/63 192,000                  19.58 001
 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 1/63 264,000                  26.93 002

รวมท้ังส้ิน 2,655,400.00 850,350 1,805,050 32.02

ท่ัวไป - ภาคพิเศษโครงการบริหาร

รหัสโครงการ

ท่ัวไป - ภาคพิเศษ

สรุปผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภาคพิเศษ) (จันทร์-ศุกร์) รอบ 5 เดือน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
% การ
เบิกจ่าย

รหัสโครงการ

สรุปผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภาคพิเศษ) (เสาร์-อาทิตย์) รอบ 5 เดือน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
% การ
เบิกจ่าย



กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ % การเบิกจ่าย

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 100,000.00                        -                                100,000.00             -                   

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (None-Degree) 50,000.00                          -                                50,000.00               -                   

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 130,000.00                     -                             130,000.00           -                 

โครงการก ากับองค์การท่ีดี                29,858,800.00               3,574,073.98 26,284,726.02       11.97              

โครงการปรับปรุงกายภาพภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม                    200,000.00                              -   200,000.00           -                 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ                      20,000.00                   19,500.00 500.00                 97.50              

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ                      30,000.00                              -   30,000.00             -                 

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน                      30,000.00                     2,040.00 27,960.00             6.80               

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายต่างประเทศ 300,000.00                   -                           300,000.00         -                

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking) 20,000.00                     -                           20,000.00           -                

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ                      20,000.00                              -              20,000.00                  -   

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย                      50,000.00                              -              50,000.00                  -   

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                    330,000.00                              -            330,000.00                  -   

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ                  4,400,000.00                              -          4,400,000.00                  -   

กองทุน เพ่ือการศึกษา-ภาคปกติ

กองทุน ท่ัวไป-ภาคปกติ



กองทุน / กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ยอดได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ % การเบิกจ่าย

กองทุน อ่ืนๆ-ภาคปกติ โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 100,000.00                     -                             100,000.00           -                 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 20,000.00                       -                             20,000.00             -                 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 400,000.00                     -                             400,000.00           -                 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 20,000.00                       -                             20,000.00             

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

250,000.00                   74,000.00                  176,000.00         29.60             

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยนวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน

100,000.00                   -                           100,000.00         -                

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 20,000.00                     -                           20,000.00           -                

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 350,000.00                   -                           350,000.00         -                

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 100,000.00                   -                           100,000.00         -                

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 30,000.00                     -                           30,000.00           -                

โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการ 150,000.00                   -                           150,000.00         -                

99,047,500.00         16,336,858.77       82,710,641.23 16.49         รวมงบประมาณรายได้

กองทุน ว ิจัย-ภาคปกติ

กองทุน บริการวิชาการ-ภาคปกติ


