
 



คำนำ 

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ไดรวบรวมโครงการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื ่อใชเปนแนวทางในการวางแผน          
และกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  ในการจัดทำรายงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางมหาวิทยาลัยไดติดตามและประเมินผลโครงการและ
การใชจายงบประมาณ ท้ังงบประมาณรายจาย และงบประมาณรายจายจากเงินรายได  

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะทำใหบุคลากร 
ทุกหนวยงานทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดหรือไม  อีกทั้งใชเปนกรอบในการ
กำหนดแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรายงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการนี้จะสำเร็จลุลวงไปไมไดหากขาดความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกภาคสวนในคณะ/
หนวยงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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บทสรุปผูบริหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวนท้ังสิ้น 176 โครงการ แบงเปน
งบประมาณรายจาย จำนวน 1 โครงการ และงบประมาณรายจายจากเงินรายได จำนวน 175 โครงการ จำแนก
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

ภารกิจดานการผลิตบัณฑิต 

โครงการภายใตภารกิจดานการผลิตบัณฑิต ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดท้ังสิ้น 86 โครงการ 
จำนวน 8,256,900.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,162,150.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 
75 โครงการ จำนวน 4,084,709.89 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 1,077,440.11 บาท ขอยกเลิกโครงการ 
11 โครงการ  

ภารกิจดานการวิจัย 

โครงการภายใตภารกิจดานการวิจัย ไดร ับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดทั ้งสิ ้น 18 โครงการ 
จำนวน 2,507,600.00 บาท  เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 1,900,307.02 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 
607,292.98 บาท  

2.ขอยกเลิกโครงการ
13%

1.เบิกจายเสร็จสิ้นแลว
87%

แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

1.เบิกจายเสร็จสิ้นแลว
100%

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย
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ภารกิจดานการบริการวิชาการ 

โครงการภายใตภารกิจดานการบริการวิชาการ ไดรับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ แบงเปนงบประมาณ
รายจาย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  2,112,620.10 บาท 
ผลการเบิกจาย จำนวน 2,112,620.10 บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายไดทั้งสิ ้น 24 โครงการ 
จำนวน 2,042,400.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,060,880.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 
1,170,911.55 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 889,968.45 บาท  

ภารกิจดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทำนุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณรายจายจากเง ินรายได  17 โครงการ 
จำนวน 1,238,400.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,224,900.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 
16 โครงการ จำนวน 1,016,170.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 208,730.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 
1 โครงการ  

1.เบิกจายเสร็จสิ้นแลว
100%

แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการดําเนินงานโครงการดานการบริการวิชาการ

2. ขอยกเลิกโครงการ
6%

1.เบิกจายเสร็จสิ้นแลว
94%

แผนภูมิท่ี 4 แสดงผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ภารกิจดานบริหารจัดการ 

โครงการภายใตภารกิจดานบริหารจัดการ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 30 โครงการ จำนวน 
2,516,600.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,351,600.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 26 โครงการ
จำนวน 1,734,270.91 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 617,329.09 บาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 
4 โครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหนวยงาน รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

1. กองกลาง ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 3 โครงการ จำนวน 605,300.00 บาท

เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 445,012.91 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 160,287.09 บาท 

2. กองบริหารงานบุคคล ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 5 โครงการ จำนวน 310,600.00
บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 4 โครงการ จำนวน 244,852.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 65,748.00 บาท 

3. กองนโยบายและแผน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 1 โครงการ จำนวน 300,000.00
บาท ผลการเบิกจาย จำนวน 100,008.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 199,992.00 บาท และไดขอยกเลิก
โครงการในสวนท่ียังไมไดดำเนินการ 

4. กองพัฒนานักศึกษา ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 6 โครงการ จำนวน 2,808,600.00

บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 158,600.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 4 โครงการ จำนวน 107,800.00 

บาท  มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 50,800.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ  2 โครงการ 

5. กองบริหารทรัพยากรนนทบุร ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 1 โครงการ จำนวน

45,000.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 37,440.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 7,560.00 บาท 

6. กองบร ิหารทร ัพยากรส ุพรรณบุรี ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณรายจ ายจากเง ินรายได

1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 45,000.00 บาท 

7. กองบร ิหารทร ัพยากรวาส ุกรี  ได  ร ั บจ ั ดสรรงบประมาณรายจ  ายจากเง ินรายได

1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 25,000.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 

20,000.00 บาท  

2.ขอยกเลิกโครงการ
13%

1.เบิกจายเสร็จสิ้นแลว
87%

แผนภูมิท่ี 5 แสดงผลการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ
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8. กองสงเสริมคุณภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 2 โครงการ จำนวน

165,600.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 165,000.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 600.00 บาท 

9. คณะคร ุ ศาสตร  อ ุ ตสาหกรรม  ได  ร ั บจ ั ดสรรงบประมาณรายจ  ายจากเ ง ิน ราย ได

23 โครงการ จำนวน 766,300.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 541,000.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 

20 โครงการ จำนวน 451,144.79 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 89,855.21 บาท ขอยกเลิกโครงการ 

3 โครงการ  

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิน

รายได 1 โครงการ จำนวน 20,400.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 20,400.00 บาท  และไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจาย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง จำนวน 

2,112,620.10 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 2,112,620.10 บาท    

11. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได
42 โครงการ จำนวน 3,215,200.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,134,200.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้น
แลว 40 โครงการ จำนวน 2,389,361.60 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 744,838.40 บาท ขอยกเลิก
โครงการ 2 โครงการ 

12. คณะว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณรายจ ายจากเง ินรายได

9 โครงการ  จำนวน 695 ,100 .00 บาท จำนวนเง ินหล ั งโอนเปล ี ่ ยนแปลง 713 ,580.00 บาท 

เบ ิกจ ายเสร ็จส ิ ้นแล ว จำนวน 539,740.00 บาท มีเง ินคงเหล ือส งค ืน จำนวน 173 ,840.00 บาท 

13. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได

21 โครงการ จำนวน 1,859,300.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,690,250.00 บาท 

เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 16 โครงการ จำนวน 1,428,628.68 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 261,621.32 บาท 

ขอยกเลิกโครงการ 5 โครงการ 

14. คณะศิลปศาสตร ไดร ับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเง ินรายได 38 โครงการ จำนวน
2,655,100.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,590,100.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว 37 โครงการ 
จำนวน 2,301,919.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 288,181.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 15 โครงการ จำนวน
2,690,000.00 บาท เบิกจายเสร็จสิ ้นแลว จำนวน 1,448,394.39 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 
1,241,605.61 บาท  

16. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได 
 5 โครงการ จำนวน 255,900.00 บาท จำนวนเง ินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง จำนวน 155,900.00 บาท 
ผลการเบิกเบิกจายเสร็จสิ้นแลว 4 โครงการ จำนวน 99,468.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 56,432.00 บาท 
ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 

17. สำน ักงานอธ ิการบด ี  ส วนกลาง ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณรายจ ายจากเง ินรายได
1  โครงการ จำนวน 79 ,500.00 บาท จำนวนเง ินหล ังโอนเปล ี ่ยนแปลง จำนวน 96,600.00 บาท 
เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จำนวน 57,200.00 บาท มีเงินคงเหลือสงคืน จำนวน 22,300.00 บาท 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ภาพรวม

 เบิกจาย

เสร็จสิ้นแลว

 ขอยกเลิก

โครงการ

 เบิกจาย

เสร็จสิ้น

แลว

 ขอยกเลิก

โครงการ

รวมทั้งสิ้น             1            -         1        159              16   175         176

1 ดานการผลิตบัณฑิต -  -  -   75  11  86    86          

2 ดานการวิจัย -  -  -   18  -  18    18          

3 ดานการบริการวิชาการ 1  -  1      24  -  24    25          

4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -  -  -   16  1 17    17          

5 ดานบริหารจัดการ -  -  -   26  4 30    30          

ลําดับ ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

รวม รวม รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจาย

สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายจาก

เงินรายได

7



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

โครงการ 1 1 -

จัดสรร (บาท)* 2,700,000.00      2,700,000.00         - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 2,112,620.10      2,112,620.10         - 

เบิกจายแลว (บาท) 2,112,620.10      2,112,620.10         - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) - - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) - - - 

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)*       2,700,000.00 2,700,000.00          - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)       2,112,620.10 2,112,620.10          - 

เบิกจายแลว (บาท)       2,112,620.10 2,112,620.10          - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) -   - - 

1

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

ดานบริการวิชาการ

หนวยนับ

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานและเบิกจายโครงการตางๆ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จําแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจาย

ลําดับ รวมทั้งสิ้น

8



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

โครงการ 175 159 16 

จัดสรร (บาท)* 16,561,900.00 13,049,000.00 3,512,900.00         

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 13,307,130.00 12,916,834.00 390,296.00 

เบิกจายแลว (บาท) 9,906,369.37          9,806,361.37         100,008.00 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) - - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 3,400,760.63          3,110,472.63         290,288.00 

โครงการ 86 75 11 

จัดสรร (บาท)*           8,256,900.00 5,305,900.00           2,951,000.00           

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)           5,162,150.00 5,116,150.00           46,000.00               

เบิกจายแลว (บาท)           4,084,709.89 4,084,709.89           - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)           1,077,440.11 1,031,440.11           46,000.00               

โครงการ 18 18 - 

จัดสรร (บาท)*           2,507,600.00 2,507,600.00           - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)           2,507,600.00 2,507,600.00           - 

เบิกจายแลว (บาท)           1,900,307.02 1,900,307.02           - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)             607,292.98 607,292.98             - 

โครงการ 24 24 - 

จัดสรร (บาท)*           2,042,400.00 2,042,400.00           - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)           2,060,880.00 2,060,880.00           - 

เบิกจายแลว (บาท)           1,170,911.55 1,170,911.55           - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)             889,968.45 889,968.45             - 

โครงการ 17 16 1 

จัดสรร (บาท)*           1,238,400.00 1,224,900.00           13,500.00               

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)           1,224,900.00 1,224,900.00           - 

เบิกจายแลว (บาท)           1,016,170.00 1,016,170.00           - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)             208,730.00 208,730.00             - 

โครงการ 30 26 4 

จัดสรร (บาท)*           2,516,600.00            1,968,200.00              548,400.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)           2,351,600.00            2,007,304.00              344,296.00

เบิกจายแลว (บาท)           1,734,270.91 1,634,262.91           100,008.00             

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)             617,329.09 373,041.09             244,288.00             

ดานการผลิตบัณฑิต

ดานการวิจัย

ดานการบริการวิชาการ

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ดานบริหารจัดการ

1

2

3

4

5

ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานและเบิกจายโครงการตางๆ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565 จําแนกตามภารกิจหลักมหาวิทย

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ลําดับ ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย หนวยนับ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

9



ภาคผนวก ข. 

ผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามหนวยงาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

 เบิกจาย

เสร็จสิ้นแลว

 ขอ

ยกเลิก

โครงการ

รวม

โครงการ

งบประมาณ

รายจาย

 เบิกจาย

เสร็จสิ้น

แลว

 ขอ

ยกเลิก

โครงการ

รวม

โครงการ

งบประมาณ

รายจายจาก

เงินรายได

รวมทั้งสิ้น             1         -              1         159         16           175              176

1 กองกลาง            -           -             -              3          -                3                 3

2 กองบริหารงานบุคคล            -           -             -              4           1              5                 5

3 กองนโยบายและแผน            -           -             -             1              1                 1

4 กองพัฒนานักศึกษา            -           -             -   4 2                       6                 6

5 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี            -           -             -   1 -                    1                 1

6 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี            -           -             -   1 -                    1                 1

7 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี            -           -             -   1 -                    1                 1

8 กองสงเสริมคุณภาพ            -           -             -   2 -                    2                 2

9 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม            -           -             -             20           3            23                23

10 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร             1         -              1            1          -                1                 2

11 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            -           -             -             40           2            42                42

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            -           -             -              9          -                9                 9

13 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร            -           -             -             16           5            21                21

14 คณะศิลปศาสตร            -           -             -             37           1            38                38

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา            -           -             -   15          -                  15                15

16 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            -           -             -              4           1              5                 5

17 มทรส.สวนกลาง            -           -             -              1          -                1                 1

ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จําแนกตามหนวยงาน

ลําดับ หนวยงาน จํานวนโครงการ

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2565

จํานวนโครงการ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได  

ประจําป 2565

รวมโครงการ

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2565
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)* 2,700,000.00 2,700,000.00 - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังปรับลด (บาท) 2,112,620.10 2,112,620.10 - 

เบิกจายแลว (บาท) 2,112,620.10 2,112,620.10 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) - - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) - - - 

โครงการ 1 1 - 
จัดสรร (บาท)* 2,700,000.00 2,700,000.00             - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังปรับลด (บาท) 2,112,620.10 2,112,620.10             - 
เบิกจายแลว (บาท) 2,112,620.10 2,112,620.10             - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) -   - - 

1

หนวยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

หนวยนับ รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 5 ผลการดําเนินงานและเบิกจายโครงการตางๆ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565 จําแนกตามหนวยงาน

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สถานะการดําเนินงาน งบประมาณรายจายลําดับ

รวมทั้งสิ้น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

โครงการ 175 159 16 

จัดสรร (บาท)* 16,561,900.00             13,049,000.00 3,512,900.00               

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 13,307,130.00             12,916,834.00 390,296.00 

เบิกจายแลว (บาท) 9,906,369.37               9,806,361.37 100,008.00 

คงเหลือเบิกจาย (บาท) - - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 3,383,660.63               3,110,472.63 273,188.00 

โครงการ 3 3 - 

จัดสรร (บาท)* 605,300.00 605,300.00 - 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 605,300.00 605,300.00 - 

เบิกจายแลว (บาท) 445,012.91 445,012.91 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 160,287.09 160,287.09 - 

โครงการ 5 4 1 

จัดสรร (บาท)* 310,600.00 227,200.00 83,400.00 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 310,600.00 266,304.00 44,296.00 

เบิกจายแลว (บาท) 244,852.00 244,852.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 65,748.00 21,452.00 44,296.00 

โครงการ 1 - 1 

จัดสรร (บาท)* 300,000.00 - 300,000.00 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 300,000.00 - 300,000.00 

เบิกจายแลว (บาท) 100,008.00 - 100,008.00 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 199,992.00 - 199,992.00 

โครงการ 6 4 2 

จัดสรร (บาท)*                2,808,600.00 233,600.00 2,575,000.00                 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 158,600.00 158,600.00 - 

เบิกจายแลว (บาท) 107,800.00 107,800.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 50,800.00 50,800.00 - 

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)* 45,000.00 45,000.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 45,000.00 45,000.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 37,440.00 37,440.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 7,560.00 7,560.00 - 

3 กองนโยบายและแผน

ตารางที่ 6 ผลการดําเนินงานและเบิกจายโครงการตางๆ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565 จําแนกตามหนวยงาน

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลําดับ หนวยงาน หนวยนับ รวมทั้งสิ้น สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

1 กองกลาง

2 กองบริหารงานบุคคล

รวมทั้งสิ้น

4 กองพัฒนานักศึกษา

5 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
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 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

ลําดับ หนวยงาน หนวยนับ รวมทั้งสิ้น สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)* 45,000.00 45,000.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 45,000.00 45,000.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 45,000.00 45,000.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                              -   - - 

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)* 45,000.00 45,000.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 45,000.00 45,000.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 25,000.00 25,000.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 20,000.00 20,000.00 - 

โครงการ 2 2 - 

จัดสรร (บาท)* 165,600.00 165,600.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 165,600.00 165,600.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 165,000.00 165,000.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 600.00 600.00 - 

โครงการ 23 20 3 

จัดสรร (บาท)* 766,300.00 605,800.00 160,500.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 541,000.00 541,000.00

เบิกจายแลว (บาท) 451,144.79 451,144.79 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 89,855.21 89,855.21 - 

โครงการ 1    1           -  

จัดสรร (บาท)* 20,400.00 20,400.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 20,400.00 20,400.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 20,400.00 20,400.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                              -   - - 

โครงการ 42 40 2 

จัดสรร (บาท)*                3,215,200.00 3,105,300.00 109,900.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)                3,134,200.00 3,105,300.00 28,900.00

เบิกจายแลว (บาท)                2,389,361.60 2,389,361.60 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 744,838.40 715,938.40 28,900.00 

โครงการ 9 9 - 

จัดสรร (บาท)* 695,100.00 695,100.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 713,580.00 713,580.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 539,740.00 539,740.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 173,840.00 173,840.00 - 

6 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

7 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

8 กองสงเสริมคุณภาพ

9 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

10 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

11 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 เบิกจายเสร็จสิ้นแลว  ขอยกเลิกโครงการ

ลําดับ หนวยงาน หนวยนับ รวมทั้งสิ้น สถานะการดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

โครงการ 21 16 5 

จัดสรร (บาท)*                1,859,300.00 1,740,200.00 119,100.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)                1,690,250.00 1,690,250.00 -   

เบิกจายแลว (บาท)                1,428,628.68 1,428,628.68 -   

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 261,621.32 261,621.32 - 

โครงการ 38 37 1 

จัดสรร (บาท)*                2,655,100.00 2,590,100.00 65,000.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)                2,590,100.00 2,590,100.00 -   

เบิกจายแลว (บาท)                2,301,919.00 2,301,919.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 288,181.00 288,181.00 - 

โครงการ 15 15 - 

จัดสรร (บาท)*                2,690,000.00 2,690,000.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)                2,690,000.00 2,690,000.00 -   

เบิกจายแลว (บาท)                1,448,394.39 1,448,394.39 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                1,241,605.61 1,241,605.61 - 

โครงการ 5 4 1 

จัดสรร (บาท)* 255,900.00 155,900.00 100,000.00

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 155,900.00 155,900.00 -   

เบิกจายแลว (บาท) 99,468.00 99,468.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 56,432.00 56,432.00 - 

โครงการ 1 1 - 

จัดสรร (บาท)* 79,500.00 79,500.00 -   

หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) 96,600.00 79,500.00 17,100.00

เบิกจายแลว (บาท) 57,200.00 57,200.00 - 

คงเหลือเบิกจาย (บาท)                              -   - - 

คงเหลือสงคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 22,300.00 22,300.00 -   

16 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 มทรส.สวนกลาง

13 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม

ศาสตร

14 คณะศิลปศาสตร

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา

15



ภาคผนวก ค. 

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ดานผลิตบัณฑิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

         8,256,900.00           5,162,150.00          75        11            4,084,709.89      1,077,440.11                                                              -   

         2,947,500.00           2,947,500.00                                        -            34         1            2,491,217.00         456,283.00                                                              -   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางดานการเตรียมความพรอม

สูสถานประกอบการ สาขาวิชาการบัญชี ศูนยนนทบุรี

บท. นนทบุรี กบน.               21,000.00                21,000.00 เม.ย. 65 12, 13, 19 ก.พ. 65            1                 20,400.00               600.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางดานภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาการบัญชี ศูนยนนทบุรี

บท. นนทบุรี กบน.               21,000.00                21,000.00 ก.พ. 65  12, 13, 19 ก.พ. 65            1                 20,400.00               600.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางดาน IT สาขาวิชาการบัญชี 

ศูนยนนทบุรี

บท. นนทบุรี กบน.               17,400.00                17,400.00 ก.พ. 65 9, 13, 20, 27 ก.พ. 65            1                 17,400.00 -   

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางดานวิชาชีพบัญชี บท. นนทบุรี กบน.               28,900.00                28,900.00 ก.ค. 65         1           28,900.00

5 โครงการ RSAC : Rajamagala Simulation Accounting Center บท. นนทบุรี กบน.             137,900.00              137,900.00 มิ.ย. 65            1               124,200.00           13,700.00

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการจัดการ

บท. นนทบุรี กบน.               22,100.00                22,100.00 ม.ค. 65 22 ม.ค. 65            1 1,800.00           20,300.00

7 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเขาสูสถานประกอบการ

บท. นนทบุรี กบน.               20,500.00                20,500.00 ก.พ. 65 12 ก.พ.65            1 7,200.00           13,300.00

8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT)

บท. นนทบุรี กบน.               20,500.00                20,500.00 ก.พ. 65 19 ก.พ.65            1 1,800.00           18,700.00

9 โครงการพัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา

และศิษยเกา

บท. วาสุกรี กค.               54,000.00                54,000.00 ก.ย. 65 7 พ.ค.,14 พ.ค.65            1                 16,050.00           37,950.00

10 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

ประจําป 2565

บท. วาสุกรี กค.             184,000.00              184,000.00 มี.ค. 65 - เม.ย. 65 30-มี.ค.-65            1                 69,300.00         114,700.00

11 โครงการแขงขันทักษะวิชาการดานบริหารธุรกิจฯ 9 มทร. บท. วาสุกรี กค.             285,200.00                92,880.00 ก.พ. 65 10 - 11 ก.พ. 65            1                 86,730.00             6,150.00

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการใหกับนักศึกษา

โดยรวมมือกับพันธมิตรหลัก

บท. วาสุกรี กค.             210,500.00              210,500.00 1.ก.พ.-เม.ย.65 

2. ก.ค. 65
21 ก.พ.65,25-27 มี.ค.65            1               171,240.00           39,260.00

13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกอาจารยเพื่อการสื่อสาร

ในวิชาชีพ

บท. วาสุกรี กค.             282,000.00              282,000.00 เม.ย. 65 - พ.ค. 65 31 พ.ค.65            1               169,327.00         112,673.00

14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บท. วาสุกรี กค.             150,000.00              150,000.00 ก.ค. 65 2-3 ก.ค.65            1               150,000.00 -   

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิตดานสังคมศาสตร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

15 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บท. วาสุกรี กค.             100,000.00              100,000.00 1.ธ.ค. 64 

2.มี.ค. 65
ธค., ก.พ.            1                 74,000.00           26,000.00

16 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บท. วาสุกรี กค.               80,100.00                80,100.00 พ.ค. 28-29 พ.ค. 65            1                 80,100.00 -   หนังสือ อว066.11/541 ลงวันที่ 4 มี.ค. เลื่อน

โครงการจาก มี.ค.เปนพ.ค.

17 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บท. วาสุกรี กค.               80,000.00                80,000.00 ก.ย. 65            1                 80,000.00 -   

18 โครงการสรางเสริมประสบการณดานบริหารธุรกิจ สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บท. วาสุกรี กค.             125,000.00              125,000.00 มิ.ย. 65  25-26 มิ.ย.65            1               123,200.00             1,800.00

19 โครงการสงเสริมทักษะในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บท. วาสุกรี กค.               30,000.00                30,000.00 ก.ค. 65 23-24 ก.ค.65            1                 30,000.00 -   

20 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ บท. วาสุกรี กค.             106,200.00              106,200.00 เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 26-27 เม.ย.65, 2-3 พ.ค.

65, 27-28 พ.ค.65, 30-31

 พ.ค.65

           1               104,770.00             1,430.00

21 โครงการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Open House ครั้งที่ 1 บท. วาสุกรี กค.              112,000.00 24 ส.ค.65            1               112,000.00 -   

22 โครงการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Cooperative and Work Intergrated Education:CWE)

บท. วาสุกรี กค.                80,320.00            1                 78,100.00             2,220.00

23 โครงการจิตอาสาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ศศ. หันตรา กค.               40,000.00                40,000.00 ส.ค. 65  15-16 สค.65            1                 40,000.00 -   

24 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะ

ที่จําเปน

ศศ. หันตรา กค.             100,000.00              100,000.00  ส.ค. 65 5,11 สค.65            1                 99,600.00               400.00

25 โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 ม.ีค. 65 22 กพ.65            1 20,000.00                -   

26 โครงการเพิ่มพูนความรู และเตรียมความพรอมการสอบ TOEIC ศศ. หันตรา กค.               60,000.00                60,000.00 ก.พ. 65 24-25 กพ.65            1                 60,000.00 -   

27 โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูกับการทํางานแบบบูรณาการ

และการฝกภาคสนาม ณ สถานที่จริง

ศศ. หันตรา กค.             300,000.00              300,000.00 1.เม.ย..64

2.พ.ค. 65
1-5 เมย.65

27 มิย.-30 มิย.65

           1               300,000.00 -   อว 0656.14/21   ลวท 7 มกราคม 2565 จากเดิม 

ธ.ค. 64  เลื่อน เม.ย.65

28 โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสูมาตรฐานวิชาชีพ ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65            1                 20,000.00 -   

29 โครงการศิลปขามวัฒนธรรม : Cross-cultural Integration 2022 ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 ก.ค. 19 กค.65            1                 20,000.00 -   ขออนุมัติเลื่อนจากเดิมเปนกรกฎาคม 65
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ
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เส

ร็จ
สิ้น
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ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

30 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ศศ. หันตรา กค.               16,200.00                16,200.00  ม.ค. 65  19 มค.65            1                 16,200.00 -   

31 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตรราชมงคล

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 6

ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00  ก.พ. 65 ครั้ง 1 (1 กพ.65)

ครั้ง 2 (14 กพ.65)

           1                 19,400.00               600.00

32 โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเปนบัณฑิต

นักปฏิบัติเพื่อเตรียมพรอมสูโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21

ศศ. หันตรา กค.             250,000.00              250,000.00  ม.ค. 65 24-27 มค.65            1               250,000.00 -   

33  โครงการพัฒนาทักษะดานการทองเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรมใน

รูปแบบวิถีชีวิตใหม

ศศ. หันตรา กค.               15,000.00                15,000.00 ส.ค. 65 18-19 สค.65            1                 15,000.00 -   

34 โครงการหนึ่งใจใหธรรมะ (พานองเขาวัด) ศศ. หันตรา กค.               60,000.00                60,000.00  ก.ค. 65 20-22 กค.65            1                 45,000.00           15,000.00

35 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สําหรับอาจารย

ศศ. หันตรา กค. 50,000.00              50,000.00               ธ.ค. 64 11-12 ธ.ค. 64            1                 48,000.00             2,000.00

9,353,000.00  5,309,400.00         2,214,650.00          - - 41.00     10.00  1,593,492.89           621,157.11       - 

คอ. นนทบุรี กบน. 64,400.00              15,500.00                มี.ค.65, ส.ค.65 31 มี.ค.65            1 4,000.00           11,500.00 อว 06565.09/0250 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2565 ขอเลื่อน

ระยะเวลา เปน มี.ค.65 , ส.ค.65

คอ. สุพรรณบุรี กบส. 82,300.00              66,400.00               ก.พ.65-มี.ค.65 9,25,23 ก.พ.65           -                   50,900.00           15,500.00

37 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. คอ. สุพรรณบุรี กบส. 101,000.00            101,000.00              1.ม.ค.-ก.พ.65

2.เม.ย.65
1. 27-29,31 ม.ค. 

65,3-4,10,14-17,21,22-2

5 ก.พ.65

           1                 96,603.05             4,396.95

38 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร ปวส. 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

คอ. สุพรรณบุรี กบส. 17,900.00              17,900.00               ก.พ.65 11,15,22,24-25 ก.พ.65            1                 17,899.78 0.22

39 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบสมรรถนะ

ทางวิชาชีพ “สาขาวิชาชางยนต”

คอ. นนทบุรี กบน. 11,700.00              11,700.00               ก.พ.65 22-23 ก.พ.65            1                 10,920.00               780.00

40 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร ปวส. 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

คอ. นนทบุรี กบน. 22,800.00              22,800.00               มี.ค. 65  31 มี.ค.65            1           22,800.00

41 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน คอ. สุพรรณบุรี กบส. 14,500.00              14,500.00               เม.ย. 65 5 เม.ย.65            1                 14,267.00               233.00

42 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสอน คอ. สุพรรณบุรี กบส. 11,000.00              11,000.00               พ.ค. 65  3 พ.ค.65            1                 10,965.00                 35.00

36 โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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43 โครงการอบรมดานเทคโนโลยีระบบสื่อสารโครงขายรวมกับ

บริษัทเอกชน

คอ. สุพรรณบุรี กบส. 9,800.00                9,800.00 ก.พ.65 18 ก.พ.65            1 9,600.00               200.00

44 โครงการเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.ชิงแชมปประเทศไทย

ประจําป 2565 รอบคัดเลือก

คอ. สุพรรณบุรี กบส. 15,000.00              15,000.00               ครั้งที่ 1 ม.ค. 65

ครั้งที่ 2 เม.ย.65
ครั้งที่ 1 21-28 ม.ค.65 

ครั้งที่ 2 28-29 เม.ย.65

           1                 14,860.00               140.00

45 โครงการการแนะแนวและประชาสัมพันธเขาศึกษาตอเชิงรุก 

ประจําปการศึกษา 2565

คอ. สุพรรณบุรี กบส. 20,000.00              20,000.00               พ.ย.64            1                 20,000.00 -   

46 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อแขงขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" คอ. สุพรรณบุรี กบส.               47,000.00 -   ธ.ค. 64         1 -   หนังสือ เลขที่ อว0656.09/3135 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64

47 โครงการแขงขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" คอ. สุพรรณบุรี กบส.             100,000.00 -   ม.ค. 65         1 -   หนังสือ เลขที่ อว0656.09/3135 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64

48 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเชื่อมดวยแขนกล ” คอ. สุพรรณบุรี กบส.               16,200.00                16,200.00 ธ.ค. 64  8,15,17,24 ธ.ค. 64            1 4,680.00           11,520.00

49 โครงการสรางเครือขายและความรวมมือการวิจัยดานการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บท. วาสุกรี กค.               75,500.00                75,500.00 มี.ค. 65 18 มี.ค.65            1                 74,000.00             1,500.00

50 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสรางและเผยแพรนวัตกรรม บท. นนทบุรี กบน.               12,000.00                12,000.00 เม.ย. 65 29 เม.ย. 65            1                 12,000.00 -   

51 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ

บท. นนทบุรี กบน.               38,000.00                38,000.00 ม.ค. 65 27-30 ม.ค. 65            1                 33,600.00             4,400.00

52 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรธุรกิจเขาสูสถานประกอบการ

บท. นนทบุรี กบน.               12,400.00                12,400.00 มี.ค. 65            1 7,200.00             5,200.00

53 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานไอทีสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ

บท. นนทบุรี กบน.               41,000.00                41,000.00 ก.พ. 65 19 - 23 ก.พ. 65            1                 36,000.00             5,000.00

54 โครงการสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน บท. สุพรรณบุรี กบส.               49,000.00                49,000.00 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65            1                 18,000.00           31,000.00

55 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา บท. สุพรรณบุรี กบส.               32,000.00                32,000.00 ม.ค. 65 19, 21, 26 ม.ค. 65            1                 14,400.00           17,600.00

56 โครงการศึกษาดูงานดานวิชาชีพของนักศึกษา บท. สุพรรณบุรี กบส.               81,000.00 -   ก.พ. 65         1 -   

57 โครงการเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ บท. สุพรรณบุรี กบส.               32,000.00                32,000.00 ม.ค. 65 19, 21, 26 ม.ค. 65            1                 14,400.00           17,600.00

58 โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ บท. สุพรรณบุรี กบส. 73,000.00              73,000.00               ก.พ. 65 18, 25 ก.พ. 65            1                 21,600.00           51,400.00

59 โครงการพัฒนาสมรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจําหลักสูตร  

ศูนยหันตรา

วท. หันตรา กค. 126,200.00            126,200.00              มี.ค.65 22-23 ม.ค. 65            1                 63,360.00           62,840.00
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60 โครงการพัฒนาสมรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจําหลักสูตร  

ศูนยนนทบุรี

วท. นนทบุรี กบน. 147,000.00            147,000.00              มี.ค.65 1) 29-30 มี.ค.65

2) 21-23 มี.ค. 65

3) 22,28-29 มี.ค. 65

4) 24-25,28-29 มี.ค. 65

5) 26-27 มี.ค. 65

           1               100,800.00           46,200.00

61 โครงการพัฒนาสมรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจําหลักสูตร  

ศูนยสุพรรณบุรี

วท. สุพรรณบุรี กบส. 25,700.00              25,700.00               มี.ค.65 21-24 มี.ค.65            1                 25,200.00               500.00

62 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21  

ศูนยหันตรา

วท. หันตรา กค. 52,200.00              52,200.00               มิ.ย.65 23 มิ.ย. 65            1                 26,280.00           25,920.00

63 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21  

ศูนยนนทบุรี

วท. นนทบุรี กบน.             160,600.00              160,600.00 มิ.ย.65  24 พ.ค. 9 มิ.ย. 65            1               124,200.00           36,400.00

64 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21  

ศูนยสุพรรณบุรี

วท. สุพรรณบุรี กบส.             118,400.00              118,400.00 มิ.ย.65  13-25 มิ.ย..65            1               116,420.00             1,980.00

65 โครงการนิทรรศการเผยแพรผลงานสรางสรรคระดับชาติ วท. หันตรา กค.               35,000.00                35,000.00 เลื่อนโครงการ ก.ค. 30 ม.ิย.65            1                 35,000.00 -   

66 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนยนนทบุรี วส. นนทบุรี กบน.             112,500.00                55,900.00 เม.ย. 65 9 ก.พ.-3 มี.ค. 65            1                 27,000.00           28,900.00

67 โครงการการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ 

ครั้งที่ 13

วส. นนทบุรี กบน.             326,200.00              326,200.00 ก.ค. 3 - 5 ส.ค. 65            1               270,391.31           55,808.69 ขออนุมัติปรับเปนจัดในเดือน ก.ค. 65 และเบิกจายใน

เดือนส.ค.65

68 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย ปรับชื่อ

โครงการ "โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปจจุบัน(ISO)และความปลอดภัย

ในการทํางานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

วส. นนทบุรี กบน.               30,900.00 1,800.00 มี.ค. 65 23 ก.พ. 65            1 1,800.00 -   

69 โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา

วส. นนทบุรี กบน.               14,400.00                14,400.00 ก.พ. 65 26 ม.ค. 65            1 1,800.00           12,600.00

70 โครงการ  เตรียมความพรอมดานทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 

กอนกาวสูชีวิตการทํางาน

วส. นนทบุรี กบน.               14,400.00                14,400.00 มี.ค. 65 24 ก.พ. 65            1 3,600.00           10,800.00

71 โครงการบัณฑิตไทยจบไปไมโกงสูการเปนวิศวกรและสถาปนิก

มืออาชีพ

วส. นนทบุรี กบน.               14,400.00                14,400.00 ก.พ. 65 19 ม.ค. 65            1 3,600.00           10,800.00

72 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนยสุพรรณบุรี วส. สุพรรณบุรี กบส.               25,000.00                25,000.00 ก.ค.-65 20 ก.ค. 65            1 21,000             4,000.00 ขออนุมัติปรับเปนจัดในเดือน ก.ค. 65 และเบิกจายใน

เดือนส.ค.65
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73 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดานอัคคีภัย ศูนยสุพรรณบุรี

วส. สุพรรณบุรี กบส.               28,600.00 -   มี.ค. 65         1 -   ขอยกเลิกโครงการ อางถึง อว0656.13/193

ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

74 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา

วส. หันตรา กค.               37,500.00 -   เม.ย. 65         1 -   ขอยกเลิกโครงการ อางถึง อว0656.13/255

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

75 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

สูการเปนวิศวกรยุคใหม

วส. หันตรา กค.               13,000.00 -   มี.ค. 65         1 -   รอหนังสือขอยกเลิกโครงการ

76 โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 วส. สุพรรณบุรี กบส.               20,000.00 -   มี.ค. 65         1 -   ขอยกเลิกโครงการ อางถึง อว0656.13/075

ลงวันที่ 17 มกราคม 2565

77 โครงการแขงขันโครงสรางจากไมไอศกรีม วส. สุพรรณบุรี กบส.               20,000.00 -   มี.ค. 65         1 -   รอหนังสือขอยกเลิกโครงการ

78 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสรางประสบการณ วส. นนทบุรี กบน.               10,800.00                10,800.00 เม.ย. 65 17 และ 23 มี.ค.65            1 5,400.00             5,400.00

79 โครงการเตรียมความพรอมสงนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการ วส. นนทบุรี กบน.               21,000.00                21,000.00 มี.ค. 65 10-13 ก.พ.65            1                 20,998.75 1.25

80 โครงการจัดทําการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธาปรับปรุง พ.ศ. 2566

วส. นนทบุรี กบน.                35,750.00 4 เม.ย. และ 25 เม.ย. 65            1                 26,150.00             9,600.00

81 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม กพ. หันตรา กค.             100,000.00                25,000.00 ม.ค. 65            1                 25,000.00 -   

82 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย กพ. หันตรา กค.           1,500,000.00 -   ก.พ. 65         1 -   

83 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กพ. หันตรา กค.           1,075,000.00 -   เม.ย.65         1 -   หนังสือที่ อว.0656.06/277 ลงวันที่ 14 มี.ค.65 ขอ

ยกเลิกโครงการ

84 โครงการฝงตัวในสถานประกอบการจริง สําหรับบุคลากร

สายวิชาการ

คอ. สุพรรณบุรี กบส.               75,500.00                75,500.00 พ.ค. 65   3พ.ค.65-17 มิ.ย.65            1                 69,360.00             6,140.00

85 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารยผูสอนโดยการฝงตัว

ในสถานประกอบการ

วส. นนทบุรี กบน. 118,000.00            118,000.00             ก.ค.65 2 พ.ค. - 30 มิ.ย.65            1                 36,528.00           81,472.00

86 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร

วส. นนทบุรี กบน. 107,600.00            107,600.00             เม.ย. 65 10-14 ม.ค.65 และ 31 

ม.ค. - 4 ก.พ. 65

           1               103,710.00             3,890.00

ยกเลิก โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 คอ. ศูนยนนทบุรี

มทรส. 17,100.00                         17,100.00
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ดานการวิจัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจาย

ในระบบ

จํานวนเงินคงเหลือ

สงคืนมหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

         2,507,600.00          2,507,600.00 -                               -           18         -          1,900,307.02          607,292.98 -   

             60,000.00               60,000.00 -                               -            1         -              14,400.00            45,600.00 -   

1 โครงการพัฒนานักวิจัยใหมีความสามารถในงานวิจัย

โดยระบบพี่เลี้ยง

ศศ. หันตรา กค.               60,000.00                60,000.00 พ.ค. 65 30-31 พ.ค           1             14,400.00             45,600.00

         2,447,600.00          2,447,600.00 -                               -           17         -          1,885,907.02          561,692.98 -   

2 โครงการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนสูการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอมรวมกับภาคธุรกิจ

คอ. สุพรรณบุรี กบส.               33,500.00                33,500.00 ก.ค. 65 9-31ก.ค.65           1             33,500.00 -   สงเอกสารแลวอยูที่การเงิน

3 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คอ. สุพรรณบุรี กบส.               20,700.00                20,700.00 พ.ย.64  22-23 พ.ย. 64           1             20,400.00                 300.00

4 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บท. วาสุกรี กค.               61,600.00                61,600.00 ก.ค. 65 25-26 ก.ค.65           1             55,211.00               6,389.00 ขอเลื่อนระยะเวลาดําเนินโครงการ อางถึง อว 

0656.11/1134 ลงวันที่ 25 พ.ค.65

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ บท. วาสุกรี กค.               61,600.00                61,600.00 พ.ค. 65 30 - 31 พ.ค.65           1             43,923.60             17,676.40  เบิกคาของที่ระลึกไมไดอีก 700 กวาบาท

6 โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) สวพ. หันตรา กค.             150,000.00              150,000.00 เม.ย.-ม.ิย.65 25 ม.ิย.65           1             22,208.00           127,792.00 ขอเปลี่ยนแผน อางถึง อว0656.15/0043 

ลงวันที่ 19 ม.ค.65

7 โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการและประเมินผลขอเสนอ

โครงการวิจัย

สวพ. หันตรา กค.             170,000.00              170,000.00  1.พ.ย.64

2.ม.ค.65

3.เม.ย.65

4.ม.ิย.65

5. ส.ค.65

 ครั้งที่ 1) 15-19 พ.ย.64

ครั้งที่ 2) 28 ม.ค.65

ครั้งที่ 3) 20 เม.ย.65

ครั้งที่ 4) 22 ส.ค. - 15 ก.ย.

 65

          1             74,000.00             96,000.00 - ขอเปลี่ยนแผน อางถึง อว0656.15/0878  ลงวันที่ 

4 พ.ย.64

- ขอเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมจาก ม.ีค.65 เปน 

เม.ย.65 อางถึง อว0656.15/0256 

ลงวันที่ 16 ม.ีค.65

8 โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย สวพ. หันตรา กค.               54,000.00                54,000.00 พ.ค.-ม.ิย. 65  28 ม.ิย.65           1             20,000.00             34,000.00

9 โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย สวพ. หันตรา กค.               21,600.00                21,600.00 1.ธ.ค.64

2.ก.ค.65

 ครั้งที่ 1) 27 ธ.ค.64

ครั้งที่ 2) 23 ก.พ.65

ครั้งที่ 3) 27 เม.ย.65

          1             11,160.00             10,440.00

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิตดานสังคมศาสตร

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจาย

ในระบบ

จํานวนเงินคงเหลือ

สงคืนมหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

10 โครงการจัดทําวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สวพ. หันตรา กค.             254,000.00              254,000.00 1.ธ.ค.64

2.ม.ิย.65

ครั้งที่ 1) ต.ค.-ธ.ค.64

ครั้งที่ 2) ม.ิย.65

          1           254,000.00 -   

11 โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย สวพ. หันตรา กค.               61,200.00                61,200.00 1.เม.ย.65

2.ก.ค.65

ครั้งที่ 1) 18-19 เม.ย.65

ครั้งที่ 2) 25 ก.ค.65

          1               9,000.00             52,200.00

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สวพ. หันตรา กค.               77,400.00                27,600.00 1.พ.ย.-ธ.ค.64

2.ก.พ.65

3.พ.ค.65

 ครั้งที่ 1) 18-19 พ.ย.64

ครั้งที่ 2) 17 ธ.ค.64

ครั้งที่ 3) 28 ก.พ.65

ครั้งที่ 4) 25 พ.ค.65

          1             27,600.00 -   

13 โครงการสรางเครือขายและความรวมมือการวิจัยดานบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บท. วาสุกรี กค. 67,000.00              67,000.00               ก.พ. 65  24-25 ก.พ.65 1 6,000.00              61,000.00            

14 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCOST) วท. หันตรา กค. 30,000.00              30,000.00               ก.พ.65 11-12 ก.พ.65 1 30,000.00            - ขอเลื่อนอางถึงหนังสือ อว 0656.12/1975 ลงวันที่ 24

 ธันวาคม 2564

15 โครงการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 14 

(Electrical Engineering Network: EENET2022)

วส. นนทบุรี กบน. 800,000.00             800,000.00              ม.ิย.64  25-27 พ.ค. 65 1          770,525.97           29,474.03            

16 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2

สวพ. หันตรา กค. 400,000.00             400,000.00              ส.ค. 65 1 301,748.45          98,251.55            

17 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานของ

มหาวิทยาลัย

สวพ. หันตรา กค. 185,000.00             157,055.00              1.พ.ย. 64

2.พ.ค.65

ครั้งที่ 1) 21-26 พ.ย.64

ครั้งที่ 2) 18-20 พ.ค.65

1 134,100.00          22,955.00            - ขอเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

จาก ก.พ.65 เปนกิจกรรมที่ 3 ในเดือน พ.ค.65 

อางถึง อว0656.15/0152 ลงวันที่ 18 ก.พ.65

18 การจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 สวพ. 77,745.00               1-5 สิงหาคม 2565 1 72,530.00            5,215.00              
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน
ระบบ

จํานวนเงิน
คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

        2,700,000.00          2,112,620.10                      -                      -       1     -               2,112,620.10                 -                                      -   

- - - 2,700,000.00 2,112,620.10 - - 1 - 2,112,620.10 - - 

2,700,000.00        2,112,620.10         -                   -                  1    -   2,112,620.10            -              -                                 

1 คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทอ. หันตรา กค. 2,700,000.00          2,112,620.10           ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65 1 2,112,620.10             -               

1.คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ดานบริการวิชาการแกสังคม

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ
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ดานบริการวิชาการแกสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจาย

ในระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

        2,042,400.00          2,060,880.00 -                                  -        24        -         1,170,911.55     889,968.45 -   

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ - - - 2,042,400.00        2,060,880.00         - - 24     -      1,170,911.55      889,968.45    - 

1 โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน คอ. สุพรรณบุรี กบส. 30,000.00              30,000.00                ม.ิย.-ส.ค.65         1            29,889.96            110.04

2 โครงการเสริมสรางความรูพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยประยุกต

การเกษตร

ทอ. หันตรา กค.               20,400.00                20,400.00 เม.ย.65 1-เม.ย.-65         1            20,400.00 -   

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน บท. วาสุกรี กค.               21,600.00                21,600.00 พ.ค.-65 23-24 พ.ค.65         1            21,600.00 -   

4 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ดวยวิชาชีพและ

เทคโนโลยี

บท. นนทบุรี กบน.               49,800.00                49,800.00 ส.ค.-65 ส.ค.-65         1 -         49,800.00 เปนโครงการที่ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเครือขายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บท. สุพรรณบุรี กบส.               59,200.00                59,200.00 ม.ค. 65 20,21,27,28 ม.ค. 3,4,10 ก.พ.65         1            41,190.00       18,010.00

6 โครงการ บริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรเชิงบูรณาการ วส. นนทบุรี กบน.               50,000.00                50,000.00 ม.ิย.65  10-30 ม.ิย.65         1            41,178.95         8,821.05

7 โครงการเปดโลกวิศวกรรมไฟฟา ศูนยสุพรรณบุรี วส. สุพรรณบุรี กบส.               35,000.00                35,000.00 ก.ค.-65 ก.ค. 65         1            34,995.00               5.00

8 โครงการคายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนยสุพรรณบุรี วส. สุพรรณบุรี กบส.               60,000.00                60,000.00 ม.ิย.65 31 พ.ค.65         1            59,950.70             49.30

9 โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ ศศ. หันตรา กค.               26,600.00                26,600.00 เม.ย. 65 23-เม.ย.-65         1            26,600.00 -   

10 โครงการสงเสริมทักษะดานการทองเที่ยวและการบริการใน

สถานการณแบบปกติใหม (New normal)

ศศ. หันตรา กค.               65,000.00                65,000.00 1.ธ.ค. 64 

2.ก.พ. 65

3. ก.ค.65

17 ม.ค. 65

26 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65

        1            63,859.00         1,141.00

11 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธการเขียนหนังสือราชการ ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 ส.ค.-65 ส.ค.-65         1            20,000.00 -   

12 โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อความหมายทางการทองเที่ยว ศศ. หันตรา กค.               24,500.00                24,500.00  ม.ค. 65 17-18 ก.พ. 65         1            24,500.00 -   

13 โครงการแนะแนวนองมองศิลปศาสตร ศศ. หันตรา กค.               81,500.00                81,500.00 ม.ค. 65 ม.ค. 65         1            81,500.00 -   

14 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการสําหรับสถานศึกษาภายใต

เครือขายรวมมือ (MOU)

ศศ. หันตรา กค.             100,000.00              100,000.00 1.ม.ค. 65 

2.มี.ค. 65
จัด 3-4 ก.พ. 65         1           100,000.00 -   

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงินรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจาย

ในระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

15 โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกา ศศ. หันตรา กค.               12,000.00                12,000.00 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65         1            12,000.00                  -   

16 โครงการสอนเสริมแกโรงเรียนในชุมชนใกลเคียง ศศ. หันตรา กค.               30,000.00                30,000.00 ก.ค.65 21-22 ก.ค.65         1            15,000.00       15,000.00

17 โครงการสงเสริมการเรียนรูขามวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

เกาะเกร็ด

ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 ก.ค. 19-ก.ค.-65         1            17,720.00             2,280

18 โครงการพลเมืองสามวัยรูเทาทันสื่อเพื่อเสริมสรางสุขภาวะที่ดี ศศ. หันตรา กค.               20,000.00                20,000.00 มิ.ย. 65 22 ม.ีค. 65        1            20,000.00                  -   

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการ

วิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก

สวพ. หันตรา กค. 133,800.00            133,800.00               1.ม.ค.65

2.ม.ีค.65

3.พ.ค.-ม.ิย.65

4.ส.ค.-ก.ย.65

1. 29 ธ.ค.64 1       73,288.00            60,512.00       

20 โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน

ในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวพ. หันตรา กค. 162,500.00            162,500.00               1.ธ.ค.64

2.ก.พ.-พ.ค.65

3.ส.ค.65

1. 29 ธ.ค.64

2. 21 ม.ีค.65

1 148,519.94          13,980.06       

21 โครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษา

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส

สวพ. หันตรา กค. 800,000.00            800,000.00               1.พ.ย.64

2.ม.ค.-พ.ค.65

3. ก.ค.65

4.ก.ย.65

1 79,750.00           720,250.00     

22 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน 

โดยการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวนวัตวิถี

สวพ. หันตรา กค. 149,000.00            149,000.00               1.พ.ย.64

2.ม.ค.65

3. ม.ีค.65

4.พ.ค.65

 1. 29 พ.ย.64

2.7-8 ม.ีค.65

1        149,000.00          -              

23 โครงการบมเพาะวิสาหกิจเพื่อสรางผูประกอบการ start up 

company

สวพ. หันตรา กค. 71,500.00              71,500.00                1.ธ.ค.64

2.ก.พ.65

3. พ.ค.65

4.ส.ค.65

1. 28 ธ.ค.64

2. 28 ก.พ.65

3. 2 ม.ีค.65

1        71,490.00           10.00            

24 โครงการถายทอดเทคโนโลยีระบบพิสูจนตัวตนฯ ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

วท. สุพรรณบุรี กบส. -                       18,480.00                พ.ค. - ส.ค. 65 1        18,480.00           -                
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงิน

เบิกจายในระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

      1,238,400.00          1,224,900.00 -                         -      16      1     1,016,170.00      208,730.00    -   

ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,238,400.00 1,224,900.00 - - 16 1 1,016,170.00 208,730.00 -

1 โครงการประกวดสื่อสรางสรรค หัวขอ 

“ความเปนไทยกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

คอ. สุพรรณบุรี กบส.  13,500.00  - ก.พ. 65 ยกเลิก 1 อางจากหนังสือเลขที่ อว 0656.09/0740 

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณื 

COVID-19 และขอโอนเปลี่ยนแปลงไปยังงบเงินอุดหนุน

คาตอบแทนใชสอยวัสดุของ คอ. 

2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใย

ชุมชน

บท. วาสุกรี กค.  276,600.00  276,600.00 ส.ค. 65  26 ส.ค. 65  1  274,800.00  1,800.00

3 โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ศศ. หันตรา กค. 225,000.00  225,000.00  ก.พ. 65 ครั้ง 1) 24-25 ธค.65

ครั้ง 2) 28-30 มค.65

1  221,400.00   3,600.00

4 โครงการปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ 

(RUS goes GREEN)

ศศ. หันตรา กค. 30,000.00   30,000.00  ส.ค. 65  22 ส.ค.65 1 30,000.00   - 

5 โครงการวันเกียรติยศ คณะศิลปศาสตร ศศ. หันตรา กค. 80,000.00   80,000.00  ก.ค. 65  20 กค.65 1 80,000.00   - 

6 โครงการเสริมศิลปสรางเครือขายแหง

วัฒนธรรม

ศศ. หันตรา กค. 65,000.00   65,000.00  มี.ค. 65 17-21 มิ.ย.65 1  64,590.00   410.00 อางจากหนังสือเลขที่ อว 0656.14/166 วันที่ 7 ก.พ.65 

เลื่อนโครงการจากเดิม ม.ีค.65 เปน 17-21 มิ.ย.65 

เนื่องจากสถาณการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19

7 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่ง

ความรู หนึ่งครูภูมิปญญาทองถิ่น

ศศ. หันตรา กค. 19,200.00  19,200.00  มี.ค. 65  15 ก.พ.65 1 10,800.00    8,400.00

8 โครงการราชมงคลรักษภาษาไทย คนรุนใหม

รวมสืบสานวัฒนธรรม

ศศ. หันตรา กค. 40,000.00   40,000.00  ก.ค. 65  25 กค.65 1 37,200.00   2,800.00

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ศศ. หันตรา กค. 10,000.00  10,000.00  พ.ค. 65  10 พ.ค. 65 1 10,000.00   - 

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 31  ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงิน

เบิกจายในระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

10 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ศศ. หันตรา กค. 30,100.00   30,100.00  ส.ค. 65  27 กค.65 1 28,900.00   1,200.00

11 โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย

กก. หันตรา กค. 170,000.00  170,000.00  1.ธ.ค.64

2.เม.ย.65

3.มิ.ย.-ส.ค.65

ครั้งที่ 1) 27 ธ.ค.64

ครั้งที่ 2) 11 เม.ย.65

ครั้งที่ 3) 2 มิ.ย.65

ครั้งที4่) 11 ส.ค.65

1 67,460.00    102,540.00

12 โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กก. หันตรา กค. 72,000.00   72,000.00  ม.ค. 65 18 ม.ค.64 1 15,180.00   56,820.00
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ภาพรวมโครงการงบประมาณรายจายจากเงินรายได #REF! 4,433,000.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

2,516,600.00         2,351,600.00          26      4      1,734,270.91           617,329.09       -       

           920,600.00              855,600.00         8       1               647,670.00         207,930.00          -   

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR  (ThaiQualification 

Register) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2557  ระยะที่ 1

บท. วาสุกรี กค. 74,400.00              74,400.00               1.ก.พ. 65 

2. พ.ค. 65

3. ก.ค.65

23 ก.พ.65

5-8 , 12 ก.ค.65

        1                 65,700.00             8,700.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ

ใหเชื่อมโยงระหวางเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 และการ

ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

บท. วาสุกรี กค. 44,200.00              44,200.00               1.ม.ค. 65 

2. ก.ค. 65
18 , 21-22 ก.ค.65         1                 34,720.00             9,480.00 หนังสือขอเลื่อนกิจกรรมที่ 1  บท. อว0656.11/015 ลว 6 ม.ค.

65 จาก ม.ค.65 เปน ก.ค.65

สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

3 โครงการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกรเชิงรุกของ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บท. วาสุกรี กค. 77,000.00              77,000.00               1.พ.ย. 64 

2. ม.ค. 65 

3. มี.ค.65

พ.ย.64 - มี.ค.65         1                 77,000.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ศศ. หันตรา กค. 70,000.00              70,000.00               พ.ย. 64 19-20 พ.ย.64         1                 69,850.00               150.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและการสรางสื่อออนไลน ศศ. หันตรา กค. 150,000.00            150,000.00             พ.ค. 65 26-27 พ.ค.65         1                 14,400.00         135,600.00

6 โครงการจัดทําวารสารศิลปศาสตรราชมงคลสุวรรณภูมิ ศศ. หันตรา กค. 160,000.00            160,000.00             1.ธ.ค. 64 

2.เม.ย.65

3.ส.ค. 65

ธ.ค.64 - ส.ค.65         1               160,000.00 -   

7 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร ศศ. หันตรา กค.             200,000.00              200,000.00 1.ธ.ค. 64 

2.เม.ย.65

3.ส.ค. 65

ธ.ค.64 - ส.ค.65         1               146,000.00           54,000.00

8 โครงการการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศักยภาพของผูทรงคุณวุฒิที่

ปรึกษาคณะศิลปศาสตร

ศศ. หันตรา กค.               65,000.00 -   ธ.ค. 64 1) ขอเลื่อนโครงการเปน ก.พ.65 

2) ขอยกเลิกโครงการ

      1 -   หนังสือขอเลื่อนโครงการ ศศ. อว0656.14/1642 ลว 28 ธ.ค.64

 จาก ธ.ค.64 เปน ก.พ.65

และขอยกเลิกโครงการ ศศ. อว.0656.14/2444 ลว 25 ก.พ. 

2565
9 โครงการทบทวนประเมินและจัดทําแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร ศศ. หันตรา กค.               80,000.00                80,000.00 พ.ย. 64 ขอเลื่อนโครงการเปน 9-10 ก.พ.65         1                 80,000.00 -   หนังสือขอเลื่อนโครงการ ศศ. อว0656.14/1564 ลว 3 ธ.ค.64 

จาก พ.ย.64 เปน ก.พ.65

รายงานผลการดําเนินงานคาใชจายโครงการ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิตดานสังคมศาสตร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

         1,596,000.00           1,496,000.00       18       3            1,086,600.91         409,399.09          -   

10 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

สอ. หันตรา กค.               79,500.00                79,500.00 ครั้งที่ 1) พ.ย.64

ครั้งที่ 2) ม.ค.65

ครั้งที่ 3) เม.ย.65

ครั้งที่ 4) ก.ค.65

ครั้งที่ 5) ส.ค.65

  4 เม.ย.65

21-22 เม.ย.65

29 ส.ค.65

        1                 57,200.00           22,300.00

11 โครงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ใหเปนที่รูจักในชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

กก. หันตรา กค.             363,300.00              363,300.00 1.ธ.ค.64

2.ก.พ.65

3.เม.ย.65

4.มิ.ย.-ก.ย.65

 ธ.ค.64 - ก.ย.65         1               362,372.91               927.09 สงเลมรายงานฉบับสมบูรณแลว

12 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กผ. หันตรา กค.             300,000.00              300,000.00 1.ธ.ค.64-ม.ค.65

2.มี.ค.65

3.พ.ค.-ส.ค.65

 4 ส.ค.65

ขอยกเลิกโครงการ

      1               100,008.00         199,992.00 หนังสือขอยกเลิกโครงการ  อว0656.04/434 ลว 1 ก.ย.65 เขา

รวมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสําคัญของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 4 ส.ค.65

13 โครงการสุขภาพดีชีวีเปยมสุข กบ. หันตรา กค.             148,000.00              148,000.00 ก.ย. 65 16 ก.ย.65         1               147,548.00               452.00

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายใน

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2564

กบ. หันตรา กค.               20,500.00                20,500.00 ก.ค. 65 21 มิ.ย.65         1                 19,190.00             1,310.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

15 โครงการประชุมสัมมาเครือขายการจัดการความรูภายนอก

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2565

กบ. หันตรา กค.               83,400.00                44,296.00 พ.ค. 65 ขอยกเลิกโครงการ       1 -             44,296.00

16 โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม ประจําป พ.ศ. 2565 กบ. หันตรา กค. 13,900.00              13,900.00               พ.ค. 65 19 พ.ค.65         1 3,570.00           10,330.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ" ประจําป 

พ.ศ. 2565

กบ. หันตรา กค. 44,800.00              83,904.00               มิ.ย. 65 21-27 ก.ค.65         1                 74,544.00             9,360.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

18 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กพ. หันตรา กค.               61,600.00                61,600.00 ก.พ. 65 25-26 ก.พ.65         1                 14,400.00           47,200.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

19 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2564

กสค. หันตรา กค.             138,600.00              138,600.00 1.ก.พ.65

2. เม.ย.65
1-30 เม.ย.65

15 มิ.ย.65

        1               138,000.00               600.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

20 โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)

กสค. หันตรา กค.               27,000.00                27,000.00 ม.ค. 65 2 ธ.ค.64 และ 24 ม.ค.65         1                 27,000.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

21 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และระดับคณะ

คอ. สุพรรณบุรี กบส.               25,800.00                25,800.00 เม.ย. 65 21-22 เม.ย.65         1                 10,800.00           15,000.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

22 โครงการกิจกรรม 5 ส + 3 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คอ. สุพรรณบุรี กบส.               13,000.00                13,000.00 ธ.ค. 64 15 ธ.ค.64         1                 13,000.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายใน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2564

คอ. สุพรรณบุรี กบส.                5,000.00 5,000.00 พ.ค. 65 11 พ.ค.65         1 3,800.00             1,200.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

ผลผลิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน ศูนยพื้นที่ หนวยเบิกจาย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันที่จัดโครงการ

 เบ
ิกจ

าย
เส

ร็จ
สิ้น

แล
ว

 ข
อย

กเ
ลิก

โค
รง

กา
ร

 จํานวนเงินเบิกจายใน

ระบบ

จํานวนเงิน

คงเหลือสงคืน

มหาวิทยาลัย

คําอธิบายเพิ่มเติม

24 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คอ. สุพรรณบุรี กบส. 6,700.00               6,700.00                 ม.ค. 65 20 ม.ค.65         1 6,700.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

25 โครงการพัฒนาผูบริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คอ. สุพรรณบุรี กบส. 9,000.00               9,000.00                 พ.ค. 65 31 พ.ค.65         1 9,000.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA"

สวส. หันตรา กค.               73,500.00                73,500.00 1.ม.ค. 65 

2.ก.ค. 65
19 ส.ค.65         1                 17,848.00           55,652.00 หนังสือ ที่ อว 0656.16/321 ลว 16 มิ.ย.65 ขอเลื่อนโครงการ

เปนเดือน ส.ค.65

สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

27 โครงการประชุมเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวส. หันตรา กค.             100,000.00 -   มิ.ย. 65 ขอยกเลิกโครงการ       1 -   หนังสือ ที่ อว 0656.16/309 ลว 10 มิ.ย.65 ขออนุญาตยกเลิก

โครงการและขออนุมัตืโอนเปลี่ยนแปลงเปนครุภัณฑ

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สวส. หันตรา กค.               63,200.00                63,200.00 พ.ค. 65  1) 23-24 พ.ค.65

2) 26-27 พ.ค.65

        1                 63,140.00                 60.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

29 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สวส. หันตรา กค. 15,600.00              15,600.00               พ.ค. 65 1) 2-3 พ.ค.65

2) 11-12 พ.ค.65

3) 18-19 พ.ค.65

4) 19-20 พ.ค.65

        1                 14,880.00               720.00 สงรายงานฉบับสมบูรณแลว

30 โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. หันตรา กค. 3,600.00               3,600.00                 ม.ค. 65  11-13 ม.ค.65 และ 19 ม.ค.65         1 3,600.00 -   สงรายงานฉบับสมบูรณแลว
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