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บทสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อเป็น

แผนในการปฏิบัติหลักในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ           

ของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ระดมความคิด             

จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5 

เป็นหลักในการจัดท า โดยสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน              

9 ยุทธศาสตร ์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

       เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  

               ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ัด 6 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์  427 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย 

       และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

                                                 ประกอบด้วย 7 ตัวชีว้ัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  86 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                  

ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 132 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร  

จัดการ รองรับความก้าวหน้าทางวชิาการเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล                 

         ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 3 กลยทุธ์ 2 เป้าประสงค์ 59 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ให ้   มีความโดดเด่นสู่สากล    

                                      ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 77 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

      ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 98 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบรหิารจดัการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด    

                        ประกอบด้วย ๒ ตัวชีว้ัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

      จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ    

   ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 107 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :   พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

     ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 176 โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 1,164

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงนิ 716,405,100 บาท  

โดยในการแปลงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการด าเนินการ           

ที่ส าคัญ คือ การจัดท าแผนปฏิบัติการของ คณะ/ส านัก/สถาบัน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการ                          

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ระยะเวลาและงบประมาณใหส้อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญ

ที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ            

และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังนี ้

 ๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับ คณะ/หน่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 ๒. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 ไว้ดังนี ้  

๑.  ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  วสิัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแขง่ขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. พันธกิจ (Mission)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และแขง่ขันได้ในระดับสากลไว้ ๖ ประการดังนี้ 

๑)  ผลติบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   

๒)  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 

๓) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

๔) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

๖) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๔. นโยบายสภาในการบรหิารและการพัฒนามหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (Core Policy) 

๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒) เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 
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๔) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่น  

๕) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีคุณภาพ 

๖) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่ม

ช่องทางในการแสวงหารายได้ 

๗) ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

 ๕.  เป้าหมายหลักที่ส าคัญ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (Primary Goal) 

๑) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน 

๒) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ 

๓) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

๔) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมปิัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

๕) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สง่เสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๖) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
สุขมีระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๖.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๗.  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตมีส านึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

 ส านึกด ี หมายถึง บัณฑติมีจิตใจที่ดงีาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 

 มีความรู ้ หมายถึง บัณฑติมีความรอบรู้ มทีักษะ ความสามารถ และศักยภาพใน

วิชาชีพ 

 มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความ

รับผดิชอบต่อสังคมทั้งบทบาทของผูน้ าที่ด ีมีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะน า

ชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธา

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘. ค่านิยมองค์การ  (Core Value) 

 มีวสิัยทัศน ์ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 
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  ๙.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates) 

๑)  มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

๒)  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

๓)  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา 

๔)  มีทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

๕)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยี 

     สารสนเทศได้ดี 

๖)  เป็นผู้มีความเพียรพยายามให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๗)  มีความส านึกในคุณค่าของท้องถิ่นและน าชุมชนพัฒนา 

๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)   

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรไ์ว้ ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม   

มาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

๓) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี             

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้า

ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๕) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสูส่ากล 

๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพสู่มาตรฐานสากล 

๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 
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นโยบายที ่๑ : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล   

  เป้าประสงค์ที่ ๑ :  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ  

          สื่อสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

  อุดม ศกึษาแหง่ชาติ (TQF) และสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความตอ้งการ 

    ของสังคมและประเทศ 

           ๑.๑.๒  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความ 

      ต้องการของสังคมและประเทศ 

          ๑.๑.๓  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ       

ผา่นเกณฑก์ารประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  พัฒนากระบวนการคดักรองการรับนกัเรียนและนักศกึษาเข้าศกึษาตอ่ 

   ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดีความสามารถพิเศษ ความประพฤติดี 

                หรอืผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

            ๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓  :  จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชส้ื่อ/อุปกรณ์  

      ประกอบการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์ที่ ๒  :  บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

         ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รู้เข้าใจ เข้าถึงและเป็นที่พึ่งของชุมชนและ   

         ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ : พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาเป็นนัก 

               ปฏิบัติอย่างมอือาชีพส าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

    ๒.๑.๒ จ านวนโครงการการพัฒนาบัณฑติที่พึงประสงค์ 

    ๒.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

    ๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

              ส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

    ๒.๑.๕ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทักษะ ความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ 
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กลยุทธ์ที่  ๒.๒ : สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

     และ/หรอืเอกชนทั้งภายในและ/หรอืนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จ านวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ 

             และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไป  

          ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ 

     พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ :  มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็น 

                 แหลง่ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

                          นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑ :  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่สู่มอือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

       ๑.๑.๒  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ :   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

     และนานาชาติ 

      ๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย 

      ๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน 

     การสอน บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้านต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔  : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน 

     ประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๔.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมืองานวิจัยกับหนว่ยงาน   

 ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

     เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

       เทคโนโลยีสู่ การพัฒนาความรู ้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

                          อย่างยั่งยืน  
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กลยุทธ์ที่  ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชวีิต    

       ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :   ๒.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

      ต่อชุมชน 

        ๒.๑.๒ จ านวนแหลง่การเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

        ๒.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ 

        ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

        ๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่ 

         ได้รับบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ 

      จัดการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๒.๑  จ านวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า 

                        กับการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่  ๒.๓  : สร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับหนว่ยงาน   

      ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับ 

หนว่ยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ   

ต่างประเทศ 

นโยบายที ่๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพเพื่อการบริหารจัดการความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

           รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

           ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 

      เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี 

       ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี  

       ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

ตัวชี้วัด  : ๑.๒.๑  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (University Ranking) 

    ๑.๒.๒  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื      

   (University Ranking) 
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เป้าประสงค์ที่  ๒  :  บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

          วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

      สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ 

                       น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ ๔  : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

       ความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บัณฑติมจีติส านึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ 

       ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

        ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต ้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง 

       ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  :   ๑.๑.๑ จ านวนฐานขอ้มูลด้านศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

     ๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

     ๑.๑.๓ จ านวนงานศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ 

               เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ปลูกฝังจติส านึกการสบืสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

        ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

      อีสานใต้ 

๑.๑.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ   

     ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยหน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งใน 

     ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 
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นโยบายที่ ๕ : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

        ปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  มีอาจารย์และบุคลากรที่มคีุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการตาม 

         เกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใหม้ีมาตรฐานตาม 

      กรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

    สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง 

       วิชาการและวิชาชีพ 

     ๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับ ป.เอก 

เป้าประสงค์ที่  ๒ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

      ปฏิบัติงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมอือาชีพและสามารถ 

      แข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสรา้งและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรใหม้ีทักษะและ 

      ขีดความสามารถในการท าวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

      เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ 

      ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑  จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

     ๒.๑.๒  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่านเกณฑ์การสอบ 

       ภาษาอังกฤษ 

นโยบายที ่๖ :  พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชนข์องมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ  

       มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมี  

          ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑  :  พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มช่องทางในการ 

       จัดหารายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :    ๑.๑.๑  ร้อยละของเงินรายได้ที่ได้มาจาการบริหารจัดการ 

                  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

      ๑.๑.๒   จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 
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นโยบายที่ ๗ : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมคีุณธรรม  

           จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี  

          คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและ  

        นักศึกษาที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและการมสี่วนรว่ม 

       เพื่อน าไปสู่การสรา้งค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

     ๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้น า 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับบุคลากร 

      ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจสวัสดิการ  

       และสิทธิประโยชนแ์ก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ 

       และรักษาบุคลากรที่ดอีย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :   ๒.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ 

                 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่  1  :   มรีะบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด  

           ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

       เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ตัวชี้วัด  :   ๓.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา 

        ภายในและภายนอก 

      ๓.๑.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

      ๓.๑.๓  ระดับความส าเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ      

                 มหาวิทยาลัย 

         กลยุทธ์ที ่๓.๒  :  ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  :  ๓.๒.๑  ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรมและความ  

       โปร่งใสในการด าเนินงาน 
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เป้าหมายหลักในการพฒันามหาวทิยาลัย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

๑.๑ บัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๘๕ 

๑.๒ ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) และผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน

คุณภาพการศกึษา 

๑.๓ สร้างเครอืข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นใหเ้กิดการเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ และสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถสู่ระดับสากล (Global Scholar) 

2. พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถน าไปใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๒.๑ มีผลงานวิจัยหรืองงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 

๓๒๗ ผลงาน 

๒.๒ มีผลงานวิจัยที่ถูกต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างนอ้ย ๒๖๗ ผลงาน 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของ

ท้องถิ่นชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝกึอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนรูต้ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ มีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ชุมชน

และท้องถิ่น อย่างนอ้ย ๒๐ แหลง่ 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงโดยมี

เป้าหมายส าคัญ คือ 

๔.๑ การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่  ๓๐ ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

๔.๒ การจัดอนัดับข้อมูลสารสนเทศในระดับที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

5. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ละเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

๕.๑ จ านวนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้  ๔๙  

โครงการ 

๕.๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรม ๒๒  หนว่ยงาน  

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด ารงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจอย่างมีความเป็นมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายหลักที่

ส าคัญ ดังนี้ 
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๖.๑ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตอ่อาจารย์ประจ า ๔๕ : ๕๕  

๖.๒ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า ๖๐ : ๔๐ 

7. พัฒนาการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพึ่งพา

ตนเองได้โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์

อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

๗.๑ จ านวนโครงการที่จัดหารายได้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๔๑ โครงการ 

๗.๒ ร้อยละของเงินรายได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

8. บุคลากรมีเจตคตใินการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม และมีระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มสีมรรถนะสูงดา้นการบริหารจัดการ 

๘.๑ โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ  

๒๔ โครงการ 
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โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
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ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๑  เร่งรัดการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม และมี

คุ ณภาพตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ

พัฒนานั กศึ กษาให้ มี คุณ 

ลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ .  พั ฒ น า คุ ณภ าพ

บัณฑิตให้ เป็ นไปตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ 

ธรรมมีทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางสังคม  มีการสื่อ 

สารการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

และสอดคล้องกับความ

ต้อง การของสังคม 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัด

กรองการรับนักเรียนและ

นักศกึษาเข้าศกึษาตอ่ 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

๒. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพที่สามารถสร้าง

ความร่ วมมือกั บชุมชน

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 

รู้เข้าใจ  เข้าถึงและเป็นที่

พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ พัฒนากระบวนการ

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ

อย่างมืออาชีพส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณา

การการเรียนการสอนสู่

ชุมชน 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและ / 

หรือเอกชนทั้งภายในและ / 

หรอืนอกประเทศ 

นโยบายที ่๒ เร่งรัดการวิจัย

ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์

ความรู้ ใ หม่ และบริ ก าร

๒.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและยกระดั บ

คุณภาพมาตรฐานการ

๑ . มี ผล ง านวิ จั ย แล ะ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อ

สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่    

เป็ น แหล่ งภู มิ ปั ญญา

๑.๑ พัฒนาศั กยภาพ

นักวิจัยใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

วิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า สู่  

มาตรฐานสากล 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ พัฒนากระบวนการ

การบูรณาการงานวิจัยเข้า

กับการจัดการเรียนการ

สอน  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้ งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 ๓. พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ าย 

ทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๒. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน

การบริการวิชาการโดย

บูรณาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ การพัฒนา

ความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชน

ท้องถิ่นให้ เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน  

 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชน

ใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๒.๒ พัฒนากระบวนการ

การบู รณาการบริ การ

วิชาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอน / งานวิจัย / 

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้ านการบริ การ

วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ / หรือเอกชนทั้งในและ/

หรอืต่างประเทศ 

นโยบายที่  ๓ พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ อการบริ หารจั ดการ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธ ิ

ภาพระบบสารสน เทศเพื่อ

การบริหารจัดการรองรับ

ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ

๑. มีระบบสารสนเทศที่

รองรับความเจริญก้าว หน้า

ท า ง วิ ช าก า ร อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนา ยกระดับทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศให้

มี ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ

ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 เป็ นที่ ยอมรับในระดั บ

สากล 

๒. ยกระดับฐานข้อมูลและ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เชื่อถือได้ 

  ๒. บูรณาการสารสนเทศ

เข้ากับการเรียนการสอน  

งานวิจัย  บริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑. พัฒนาและเพิ่มทักษะ

ความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

อาจารย์ บุ คลากรและ

นักศึกษาให้สามารถน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๔  ส่งเสริม  สืบ

สาน  ท านุบ ารุง  และพัฒนา

ศิลปะวัฒน ธรรมให้มีความ

โดดเด่น 

 

๕. ส่งเสริม สืบสาน ท านุ

บ า รุ ง แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ให้ มี ความโดดเด่ นสู่

สากล 

 

๑. บัณฑิตมี จิ ตส านึ ก

อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสาน  

สร้ างองค์ ความรู้ และ

ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ แสดงถึ ง เอกลั กษณ์

และอัตลักษณ์ศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต ้

 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๒ ปลูกฝังจิตส านึกการ

สื บสานอนุ รั กษ์ ศิ ลป 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่ นอี สานใต้ ให้ กั บ

นักศกึษา 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่ วมมื อทางด้ านศิ ลป 

วัฒนธรรมภู มิ ปั ญญา

ท้ องถิ่ นกั บหน่ วย งาน

ภายนอกเพื่ อเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

นโยบายที่ ๕ ยกระดับการ

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี

๖. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากรทุกระดับสู่การ

๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่

มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ต า ม เ กณฑ์

๑.๑ จั ดท าแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรให้มี

มาตรฐานตามกรอบของ

ส านักงานคณะ กรรมการ
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

คุณภาพสูงขึ้นจนสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

สู่มาตรฐานสากล 

มาตรฐานของคณะกรรม 

การการอุดมศกึษา (สกอ.) 

การอุ ดมศึกษา (สกอ.)          

สู่ความเป็นนักปฏิบัติมือ

อาชีพ 

๒. พัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยา 

ลั ยอย่ างมื ออาชีพและ

สามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

๒.๑  เสริ มสร้ า งและ

สนั บสนุ นอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีทักษะและขีด

ความสามารถในการท าวิจัย  

บริการวิชาการ  การจัดการ

เรียนการสอนโดยสื่อสาร

ด้ วยภาษาอั งกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพย์สิน และสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางใน

การแสวงหารายได้ 

๗. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบ

กลไกการบริหารจัดการ

ท รั พ ย์ สิ น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและสามารถ

เพิ่มรายรายได้ ให้พึ่ งพา

ตนเองได้ 

นโยบายที่ ๗ ปลูกฝังค่านิยม

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมคุณภาพ  

 

๘.  สร้ างวั ฒนธรรม

องค์กรในการปฏิบัติงาน

ที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๑ . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม

จงรักภักดีต่อองค์กรและมี

วัฒนธรรมองค์ กรที่ มี

คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคุณภาพ 

 

๑.๑ สร้างกลไกวัฒนธรรม

องค์กรแก่บุคลากรทุ ก

ระดั บและนั กศึ กษาที่

มุ่ งเน้ นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้าง

ค่ านิ ยมขององค์กรที่ มี

วัฒนธรรมคุณภาพ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรบุคคลให้กับ

บุคลากรทุกระดับอย่าง

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สร้าง

แรงจูงใจ  สวัสดิการและ

สิทธิ ประโยชน์แก่บุคลา 

กรทุกระดับเพื่อให้มีคุณ 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ต่อเนื่องและมีประสิทธิ  

ภาพ 

ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ รั ก ษ า

บุ ค ล า ก ร ที่ ดี อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๙. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมา       

ภบิาล 

๓. มีระบบกลไกการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

๓.๑ พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพเพื่ อ

ก่อให้ เกิดผลประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 

๓.๒ ระดั บพัฒนาคุณ 

ธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   20 
 

แผนปฏิบัตกิาร  (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ ๑  
 เร่งรัดการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศกึษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และสอด 

คล้องกับความต้องการของสังคม 

๑.๑.๑ จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอด 

คล้อง กับความต้องการของสังคมและประเทศ 

3 หลักสูตร 

๑.๑.๒ จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

4 หลักสูตร 

๑.๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านั กงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่าน

เกณฑก์ารประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

69 หลักสูตร 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรองการ

รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาสทาง

การศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

80 คน 

๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 3,800 คน 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 85 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา 

14 สาขา 

๒.๑.๒ จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

56 โครงการ 

๒.๑.๓ ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

68 โครงการ 

๒.๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน 

๒.๒๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน 

23 โครงการ 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๒.๓.๑ จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน
วิชาการและวิ ชาชีพในระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

31 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2  
เร่งรัดการวิจัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย

ใหม่สูม่อือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 33 

๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิจั ยที่ น าไปใช้

ประโยชน ์

51 ผลงาน 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

61 ผลงาน 

๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุน 

ทุนวิจัย  

25 ล้านบาท 

๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

15 ผลงาน 

๑.๓  พัฒนากระบวนการการบูรณา

การงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

34 ผลงาน 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิ จั ยและนวั ตกรรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

๑.๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

17 หน่วยงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

52 โครงการ 

1.๑.๒ จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

26 แหล่ง 

1.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

21 หลักสูตร 

1.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 

1.๒ พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.๒.๑ จ านวนโครงการบูรณาการการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

45 โครงการ 

1.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ /หรือ เอกชนทั้ ง ในและ /หรื อ

ต่างประเทศ 

1.๓.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ      

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ 

43 หนว่ยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ

เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยที่มตี่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 

๑.๒ ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับที่ 36 

๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (University 

Ranking) 

อันดับที่ 3 

2.1  พัฒนาและเพิ่ มทักษะความรู้

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และ

นักศกึษาใหส้ามารถน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

34 โครงการ 

หมายเหตุ :  ในการจัดอันดับจะใชก้ารจัดอันดับของ  Webometrics และ 4ICU  
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 4 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ สง่เสริม  สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

ใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

อีสานใต ้

2 ฐานข้อมูล 

๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 13 ผลงาน 

๑.๑.๓ จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาน าไปสู่

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

8 ชิ้นงาน 

๑.๒ ปลูกฝั งจิตส านึกการสืบสาน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานใต้ใหก้ับนักศกึษา 

๑.๒.๑ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

42 โครงการ 

๑.๒.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

15,000 คน 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

หน่ วยงานภายนอกเพื่ อ เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

๑.๓.๑ จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ         

และ/หรือเอกชนทั้ งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 

17 หนว่ยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 5 
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดับใหม้ีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

สู่การปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานของส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มสีมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีมาตรฐานตามกรอบของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 

17 คน 

๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อใน

ระดับ ป.เอก 

24 คน 

๒.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์

และบุ คลากรให้ มี ทั กษะและขี ด

ความสามารถในการท าวิจัย บริการ

วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

38 โครงการ 

๒.๑.๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑก์ารสอบภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 40 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน

และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

ร้อยละ 10 

๑.๑.๒ จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 36 ช่องทาง 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

    บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านิยมของ

องค์กรที่มวีัฒนธรรมคุณภาพ 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกใหเ้กิด

วัฒนธรรมองค์กร 

22 โครงการ 

๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา

ความเป็นผูน้ า 

16 โครงการ 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สร้างแรงจู งใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1๑.๑ ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

ระดับ 4.30 

1.๑.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่

เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 92 

1.๑.๓ ระดับความส าเร็จการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

1.๒ ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

๓.๒.๑ ระดับความส าเร็ จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4 ระดับ 
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แผนปฏิบัตกิาร (แสดงหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

     ตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ า น ว นหลั ก สู ต ร ที่ ป รั บ ป รุ ง ที่

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

  

  

  

  

  

  

  

4 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

1 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ประกัน

คุณภาพการศกึษา 

หลักสูตร 

 

 

 

๖9 

๑4 

๑7 

๑๔ 

๑๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   

  
หลักสูตร 

  

  

5 

๗ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิ เศษ ความประพฤติดีหรือผู้ด้อย 

โอกาสทางการศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

คน 

 

8๐ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

5 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ  คน ๓,๘๐๐ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการ

จัดการเรยีนการสอน 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา  

  

  

  

  

สาขา 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

- 

- 

๑ 

๓ 

๓ 

๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

๕6 

๑๔ 

8 

๑๔ 

๙ 

๖ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

9 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณธรรม

จรยิธรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษ          

ที ่๒๑ 

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

๖8 

๑4 

๑7 

๑๔ 

๑๑ 

5 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน  

  

  

  

  

โครงการ 

  

  

  

  

  

  

๒๓ 

๒ 

๓ 

๕ 

๓ 

๓ 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓1 

๒ 

๒ 

๒ 

๗ 

4 

๑ 

๓ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

    (กองพัฒนานักศกึษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา 

     สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

33 

๒6 

๒5 

๓๐ 

๒5 

60 

30 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

51 

๑8 

๑8 

๑๐ 

๓ 

๓ 

๗ 

10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนผลงานวิจั ยที่ ไ ด้ รั บการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

61 

18 

7 

๕ 

๒ 

๙ 

๑๐ 

๑๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท ๒5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 

 

15 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

6 จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

 

ผลงาน 

 

๓4 

๑ 

3 

2 

5 

๓ 

๓ 

๗ 

๑๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๑7 

๒ 

๒ 

2 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

4 

ภาพรวม 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

                                    เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองตอ่ชุมชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕2 

๙ 

3 

6 

๘ 

๓ 

๓ 

7 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แหลง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒6 

๑ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒1 

๑ 

๒ 

3 

๒ 

๑ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทาง

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 จ านวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ 

 

๔5 

๙ 

๓ 

4 

๕ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักงานบรกิารวชิาการ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๓ 

๗ 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- ส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐและ /  หรือเอกชนทั้ ง ใน

ประเทศและ /หรือต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔3 

๑ 

๖ 

๒ 

๗ 

๑ 

๓ 

๓ 

๑๐ 

๒ 

๑ 

๑ 

5 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับ 

     ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้ อยละความพึ งพอใจของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต่อ

การใช้งานระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 

 

 

๘๐ 

 

 

ส านักวิทยบรกิารฯ 

 

 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับ 

 

๓6 

  

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดั บภาคตะวั นออก เฉี ย ง 

เหนอื (University Ranking) 

อันดับ 

 

 

3 

 

 

  

  

  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓4 

๓ 

๑ 

5 

๑๕ 

๕ 

๓ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวาม 

     โดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสริม  สบืสาน สรา้งองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 
ฐานขอ้มูล 

   

2 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

2 จ านวนงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

๓ 

๑ 

๒ 

๒ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและ

พัฒนาน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  

  

  

  

  

ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

โครงการ ๔2 

19 

๒ 

3 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๒ 

 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

   (กองพัฒนานักศกึษา) 

5 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 

คน 

 

 

๑๔,๐๐๐ 

 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

 

6 จ านวนเครือข่ ายหน่ วยงาน

ภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้งใน

ประเทศและ / หรอืต่างประเทศ 

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

๑๗ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

  (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน 

     อย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานของส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่

ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

และวิชาชีพ  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๓ 

กองการบริหารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อ

ในระดับ ป.เอก  

  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๒4 

๘ 

๕ 

๒ 

8 

- 

๑ 

กองการบริหารงานบุคคล 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

6 

๒ 

3 

๔ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑๐ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ผา่นเกณฑก์ารสอภาษาอังกฤษ 

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

40 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

      ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่

ละปี  

ร้อยละ 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓6 

๒1 

๑ 

- 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม 

     และวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

                                             บุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการที่ปลูกจิต ส านึก

ให้เกดิวัฒนธรรมองคก์ร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒2 

5 

๒ 

2 

๒ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

2 จ านวนโครงการจัดการอบรม

พัฒนาความเป็นผู้น า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 

๔ 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

ร้อยละ 

  

   

๙๐ 

  

  

ส านักงานอธกิารบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ระดั บค วามส า เ ร็ จ ข องกา ร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๔.3๐ 

๔.3๐ 

4.30 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๔.30 

๔.30 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปและวัฒนธรรม 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่เป็นไปตามแผน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๒ 

๙๒ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๙๒ 

๘๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๘๕ 

๘5 

๙๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จการจัดการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

4 

 

 

ระดับความส าเร็จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน 

ระดับ 

  

  

๔ 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 
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โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 



1. พัฒนาคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเปน็ที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล
๒ ๖ ๑๓ ๔๒๗ 29,661,216     

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดบั

คณุภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล
1 4 7 ๘๖ 13,221,377   

3. พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถา่ยทอด

เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน

1 3 6 ๑๓๒ 45,179,326    

4. พัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

สารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการ

รองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเปน็ที่

ยอมรับในระดบัสากล

2 3 4 ๕๙ 11,125,539    

5. สง่เสริม สบืสาน ท านบุ ารุงและเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดด

เดน่สู่สากล

1 3 6 ๗๗ 2,303,485      

6. พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานอาจารย์

และบคุลากรทกุระดบัสู่การปฏบิตังิาน

อย่างมอือาชพีสู่มาตรฐานสากล
๒ 2 4 ๙๘ 11,067,498    

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและ

สทิธปิระโยชนข์องมหาวทิยาลยัใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ
1 1 2 ๒ -                  

8. สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิตังิาน

ที่มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคณุภาพ

2 2 3 ๑๐๗ 351,662,525  

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรร

มาภบิาล
1 2 4 ๑๗๖ 252,184,134  

13 26 49 1,164 716,405,100 รวม

จ ำนวนเงนิ

งบประมำณ

ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

จ ำนวน 

กลยทุธ์

จ ำนวน

ตัวชี้วัด

จ ำนวน

โครงกำร

ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2

จ ำนวน

เป้ำประสงค์
ประเด็นยทุธศำสตร์
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29,661,216

1. โครงการปรับปรุงและตดิตามหลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑติ คณะครุศาสตร์ 31 ม.ิย. 62             20,000

  1) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  2) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  3) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 4-5 พ.ค. 62             80,000

  4) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 พ.ค. 62               5,000

  5) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  6) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  7) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  8) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62               5,000

  9) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ก.ค. 62             25,600

  10) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  11) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดม ศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูง ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี โดยมกีารพัฒนานักศกึษา

ใหม้คีุณลักษณะที่พงึประสงค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑  :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
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29,661,216

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

  12) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 พ.ค. 62             20,000

2. โครงการเตรียมความพร้อมหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติเพือ่เขา้สู่ 

TQR

คณะครุศาสตร์ 5 เม.ย. 62             20,000

  1) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 13-16 พ.ย. 61             30,000

  2) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

  3) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62                     -   

3. โครงการสนบัสนนุการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

4. โครงการพัฒนาหลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑติ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 10,000           

5. โครงการพัฒนาหลกัสตูรภาษาอังกฤษวชิาโทภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ธ.ค 61 20,000           

6. โครงการพัฒนาหลกัสตูรภาษาอังกฤษธุกจิวชิาโทภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค 61 20,000           

7. โครงการพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนาชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1ม.ค.62-30 ม.ีค.62 35,000           

8. โครงการพัฒนาหลกัสตูรใหมสู่่หลกัสตูรที่มคีณุวุฒทิี่สงูขึ้น คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

9. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ให ้ทนัสมยั คณะวทิยาศาสตร์ 3-5 พ.ค. 62 20,000           

10. โครงการทวนสอบหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 3 - 5 ม.ิย. 62 30,000           

11. โครงการประเมนิคณุภาพหลกัสตูรสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1-10 เม.ย. 62 10,000           
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29,661,216

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

12. โครงการพัฒนาหลกัสตูรปริญญาโทดา้นวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 20,000           

13. โครงการพัฒนาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบั

บณัฑติศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 15,000           

14. โครงการพัฒนาหลกัสตูรน าร่อง work integrated learning (Wil) คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 25,000           

15. โครงการพัฒนาหลกัสตูรระยะสั้นที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของชุมชน

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 30,000           

16.  โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร วจิัยเพือ่การ

พัฒนาหลกัสตูร

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 85,000           

17. โครงการพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 10,000           

18. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ      

อุดมศกึษา

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 10,000           

19. โครงการปรับปรุงหลกัสตูร คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 11,000           

20. โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 5,000             

21. โครงการพัฒนาหลกัสตูรใหม/่ปรับปรุงหลกัสตูรเกา่/การทวน

สอบหลกัสตูร

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62           300,000

22. โครงการสนบัสนนุการจัดการศกึษา ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62           300,000

23. โครงการเพิม่ศกัยภาพเพือ่การแขง่ขัน ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62           800,000
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24. โครงการปฏรูิปหลกัสตูร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพือ่

ยกระดบัคณุภาพการศกึษา

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000     

25. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาพลศกึษาตามกรอบมาตรฐาน

 TQF

คณะครุศาสตร์ 22- 23 ธ.ค.61             25,000

26. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาศลิปศกึษาตามกรอบ

มาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 9-10 ม.ีค. 62, 22-24

พ.ค. 62, 22-30 เม.ย. 

62

         117,500

27. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษาตามกรอบ

มาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ พ.ค. - ม.ิย. 62           110,000

28. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 1  ต.ค. 61          187,700

29. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิภาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 

TQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62           140,000

30. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 9-20 ม.ค. 62, 20-21 

พ.ย. 62, 2 ม.ีค. 62, 25

 พ.ค. 62

          154,400

31. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62           170,000

32. โครงการพัฒนาขอ้สอบมาตรฐานมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

(BRU English Test)

ส านกังานตา่งประเทศ 15 ต.ค.-15 พ.ย. 61 531,500        
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   1) การจัดท าขอ้สอบ BRU English Test 15-21 ต.ค. 61

   2) การทดสอบ BRU English Test (กอ่นอบรม) 31 ต.ค. 61

   3) การจัดท าคมูอืการอบรมตามแนว BRU Test 1-30 พ.ย. 61

   4) การอบรมตามแนว BRU English Test 3 ธ.ค 61 - 18 ม.ค. 62

   5) การทดสอบ BRU English Test (หลงัอบรม) 23 ม.ค. 62

   6) การอบรม TOEIC 4 ก.พ.-22 ม.ีค. 62

   7)  การสอบ TOEIC 24 ม.ีค. 62

   8)  การเทยีบเคยีงขอ้สอบ BRU English Test กบั TOEIC 16-30 เม.ย. 62

33. โครงการทบทวนและปรับปรุงขอ้สอบรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000           

34. โครงการทบทวนและปรับปรุงผลการเรียนรู้รายวชิาศกึษา     

ทั่วไป

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000           

35. โครงการประชาสมัพันธรั์บสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 - 31 ม.ีค. 62 40,000           

36. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหมส่ าหรับการเรียน

หลกัสตูรบณัฑติ

  1) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 29-31 พ.ค. 62             10,000

  2) สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 24 พ.ค. 62             10,000

  3) สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62                     -   

  4) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 10-11 พ.ย. 61             15,000

  5) สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62                     -   

2. พัฒนากระบวนการคดักรอง

การรับนกัเรียนและนกัศกึษาเขา้

ศกึษาตอ่
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  6) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62                     -   

  7) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62             20,000

  8) สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ม.ิย. 62             10,000

  9) สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 29-31 พ.ค. 62             20,000

  10) สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 19 ธ.ค. 61-25 พ.ค. 62             30,000

  11) สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ก.ค. 62             20,000

  12) สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62                     -   

37. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมห่ลอมรวมใจนอ้งพีค่รุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 21 ก.ค. 62             30,000

38. โครงการแนะแนวศกึษาตอ่ในระดบัอุดมศกึษา คณะครุศาสตร์ ส.ค. - ธ.ค. 62             30,000

39. โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศกึษา

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ชัน้ปทีี่  1

คณะครุศาสตร์ 6 ส.ค. -30 พ.ย. 61             40,000

40. โครงการตลาดนดัหลกัสตูร Open House คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 25,000           

41. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรและแนะแนวการศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 25,000           

42. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร 9 สาขาวชิา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 54,000           

43. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 ก.พ. 62 10,000           

44. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาชวีวทิยา

 คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 1,000             

45. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนส าหรับนกัศกึษาใหม่

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 25 - 26 พ.ค. 62 5,000             
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46. โครงการใหค้วามรู้ดา้นวชิาการและแนะแนวการศกึษาตอ่ใน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.61 -31 ม.ีค. 62 15,000           

47. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ประจ าป ี2562

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ก.ค. 62 15,000           

48. โครงการประชาสมัพันธค์ณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 80,000           

49. โครงการปฐมนเิทศ และการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหม ่ 

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 22 พ.ค. 62 50,000           

50. โครงการแนะแนวและเปดิโลกสายอาชพีดา้นเทคโนโลยี         

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62 20,000           

51. โครงการแนะแนวประชาสมัพันธส์าขาวชิาตา่งๆ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 ม.ค.62 10,000           

52. โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนว และเปดิบา้นสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 24-26 ต.ค.61 และ 

21-23 ม.ค.62

20,000           

53. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษาและประชาสมัพันธ ์

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 10,000           

54. โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนวหลกัสตูร และการรับสมคัร

นกัศกึษาเขา้ในสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 20,000           

55. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาดา้นวชิาการ และการ

ปรับตวัในการด ารการใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลยั

คณะเทคโนฯ การเกษตร 28-30 พ.ค.62 20,000           
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56. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเกษตรแกน่กัศกึษา

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 17-18 เม.ย.62 22,000           

57. โครงการเตรียมความพร้อมหลกัสตูรระยะสั้นทกัษะพื้นฐานแก่

นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 8 ม.ิย. 62 10,000           

58. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษา คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 125,000        

59. โครงการประชาสมัพันธแ์ละแนะแนวการศกึษา คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 15 ก.พ. 62 15,000           

60. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษา  

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ต.ค. 61 5,000             

61. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ธ.ค.61 -31 ธ.ค.61 11,000           

62. โครงการประชาสมัพันธก์ารรับ/คดัเลอืก นศ. พยาบาลฯ 3 - 4 ธ.ค. 61 8,510             

63. โครงการปฐมนเิทศ นศ.ใหม ่คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลฯ 16-26 ก.ค. 61 15,980          

64. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี่ พยาบาลฯ 20 พ.ย. 61 6,000             

65. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัด

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ม.ิย. 62             65,000

66. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 90,000           

67. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่การศกึษาคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 550,065         

68. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาสาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ ม.ค. 62 50,000           

3. จัดระบบทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอนใหม้ี

ประสทิธภิาพ

Wilawan
Typewritten text
56



29,661,216

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

69. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่จัดการเรียนการสอนส าหรับ

นกัศกึษาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 75,000          

70. โครงการจัดซื้อครุภณัฑส์าขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 10,000           

71. โครงการจัดหารครุภณัฑเ์พือ่การศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 19,000           

72. โครงการจัดซื้อวัสดสุาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 61,15 .ค. 61, 

15 ก.พ. 62,15 เม.ย. 62

20,000           

73. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์และสารเคม ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดการศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  ประจ าป ี

2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 147,882       

74. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 1,274,783    

75. โครงการจัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการ

สอนประจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ศนูย์วทิย์ฯ

ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 

ของเดอืน

200,000         

76. โครงการบริหารครุภณัฑป์ระจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์
ศนูย์วทิย์ฯ

ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 

ของเดอืน

140,000         

77. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดสุ านกังาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ต.ค. 61- พ.ค.62 411,200        

78. โครงการจัดหา ซอ่มแซมครุภณัฑ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนฯ การเกษตร ต.ค.61- พ.ค.62 75,000          
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79. โครงการจัดหา ตดิตั้ง ปรับปรุง ซอ่มแซม ครุภณัฑป์ระกอบ และ

สิ่งกอ่สร้าง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 24-28 ธ.ค.61 35,000           

80. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้เกษตร 4.0 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนฯ การเกษตร 28-เม.ย.-62 41,000           

81. โครงการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 40,000           

82. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการหนว่ยงานการพัฒนา

แหลง่เรียนรู้ และฟาร์มสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 115,000         

83. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่จัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ธ.ค.61 392,839        

84. โครงการจัดหาทรัพยากรในการจัดการศกึษาเพือ่การบริหาร

จัดการในหนว่ยงาน

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 57,000          

85. โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอุปกรณ์กฬีา คณะครุศาสตร์ ม.ค. 62             20,000

86. โครงการจัดหาและซอ่มแซมวัสดคุรุภณัฑส์าขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

87. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและสนบัสนนุการ

เรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 250,000         

88. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและสนบัสนนุการ

เรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

89. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25 ต.ค. - 5 พ.ย.61 77,260          
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90. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10-11 พ.ย.61 24-25

 พ.ย.61 19-20 ม.ค.62

 23-24 ก.พ.62 30-31

 ม.ีค.62 27-28 เม.ย.62

212,000        

91. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์ดนตรีรองรับการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ    31 ต.ค. 61, 30 ม.ค. 

62 ,30 เม.ย. 62

114,800        

92. จัดหาอุปกรณ์ในการการจัดการเรียนการสอนและจัดซื้อวัสดุ

ส านกังานสาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

93. โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอนสาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 36,048          

94. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่จัดการเรียนการสอน สาขาวชิา

การบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 129,820        

95. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 127,200        

96. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 44,010           

97. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังาน สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 61,650           

98. โครงการ CS BRU GENIUS EVOLUTION ปทีี่ 5 คณะวทิยาศาสตร์ 10 - 11 ก.พ. 62 30,000           

99. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 15 พ.ค. 62 346,435        

100. โครงการพัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ม.ค. 62 10,000           
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101. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ สารเคมแีละซอ่มแซมครุภณัฑ ์

สาขาวชิาชวีวทิยา  2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -30 พ.ค. 62 369,071        

102. โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนการสอนสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 101,267        

103. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย์

และนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 61 15 ม.ค. 62

 15 ม.ีค. 62 15 ม.ิย. 62

72,437         

104. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม วัสดอุุปกรณ์และครุภณัฑ ์

เพือ่การเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61  7 ม.ค. 62  

8 เม.ย. 62   8 พ.ค. 62

9,343            

105. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน ปี

การศกึษา 2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61  -  31 พ.ค. 

62

56,106           

106. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 61  10 ม.ค. 10

 เม.ย. 62

338,635        

107. โครงการสง่เสริมการเกษตรอัจริยะ คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 30,000           

108. โครงการสนบัสนนุวัสดฝึุกปฏบิตั ิและสนบัสนนุกจิกรรมแก่

นกัศกึษา

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 100,000         

109. โครงการวัสดฝึุกปฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 25,920          

110.  โครงการวัสดฝึุกสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ก.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62 55,000           

111. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน พยาบาลฯ 21 พ.ย. 61 -                
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112. โครงการเพิม่ทกัษะตา่งประเทศและหอ้งเรียนภาษาจีนส าหรับ

นกัศกึษาครูและทั่วไป

ส านกังานตา่งประเทศ 14 ม.ค. - 20 พ.ค. 62 250,000         

113. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบคุลากร

และนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ โดยใชโ้ปรแกรม 

English Discoveries Online(EDO)

ส านกังานตา่งประเทศ ต.ค. 61 – ม.ิย. 62 548,500        

   1)  จัดซื้อโปรแกรมออนไลน์

   2)  อบรมการใชโ้ปรแกรมออนไลน์

114. โครงการอา่นสะสมรางวัล ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

115. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ 20 ก.พ. 62            38,128

116. โครงอบรมคณุธรรมและจริยธรรมสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 18 - 20 พ.ย. 61             40,000

117. โครงการฟสิกิสอ์าสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่  6 คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค. 62             10,000

118. โครงการทดสอบทกัษะทางดนตรี คณะครุศาสตร์ 23 - 24 ธ.ค. 61             30,000

119. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุความเปน็เลศิทางวชิาการของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 1 ก.ย. 61-30 ต.ค. 62             10,000

120. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีภ่าษาไทย คณะครุศาสตร์ 9 ม.ค. 62             20,000

121. โครงการสอนสขุศกึษาและพลศกึษาในโรงเรียน คณะครุศาสตร์ 9-10 ม.ค. 62             24,000

122. โครงการเสริมคณุลกัษณะความเปน็ผู้บริหารสถานศกึษาและ

ผู้บริหารการศกึษาของนกัศกึษาสาขาวชิาบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์  1 พ.ย. 61-31 ม.ีค. 62             23,000

4. พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนที่มุ่งเนน้ใหน้กัศกึษาเปน็นกั

ปฏบิตัอิย่างมอือาชพี ส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ
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123. โครงการศกึษาดงูานดนตรีระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาดนตรี

ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20-24 ต.ค. 61             25,000

124. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์  นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร

บณัฑติ

คณะครุศาสตร์ คร้ังที่ 1 ธ.ค. 61  คร้ังที่ 2

 เม.ย. 62

            10,000

  1) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62             10,000

  2) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62               2,000

  3) สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค. 61             50,000

  4) สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30ม.ิย. 62               5,000

  5) สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   

  6) สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 7 ม.ิย. 62               8,500

  7) สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62               5,000

  8) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62               5,000

  9) สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ีค. 62             15,000

  10) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   

  11) สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   

  12) สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   

  13) รายวชิากลุ่มวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ 29 พ.ค. 62               7,000

  14) รายวชิากลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   

  15) รายวชิากลุ่มวชิาพื้นฐานการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30พ.ค. 62                     -   
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  16) รายวชิากลุ่มวชิาทดสอบและวจิัยทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ 19 ธ.ค. 61             15,000

125. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการส าหรับนกัศกึษา ชัน้ปทีี่ 3 

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             59,200

126. โครงการพลเมอืงประชาธปิไตยรู้ทนัสื่อ สารสนเทศ และดจิิทลั คณะครุศาสตร์ 14 พ.ย. 61               5,000

127. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนและนวัตกรรม

การศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่

ไทยแลนด ์4.0

คณะครุศาสตร์ 23 ก.พ. 62             20,000

128. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาและการสื่อสารรายวชิาสู่สากล  

สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 3 ธ.ค. 61               5,000

129. โครงการพัฒนาทกัษะเสริมความเปน็ครูมอือาชพีดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1-4 คณะครุ

ศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61            71,440

130. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62                     -   

131. โครงการเตรียมพร้อมทกัษะทางภาษาไทยเพือ่วชิาชพีครู 

(สาขาวชิาภาษาไทย)

คณะครุศาสตร์ 25 พ.ค. 62             10,000

132. โครงการสมันาภาษาและวรรณกรรมไทย (สาขาวชิาภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ 9 - 10 ม.ีค. 62             20,000

133. โครงการทศันะศกึษานอกสถานที่เพือ่พัฒนาวชิาชพีครู  

(สาขาวชิาภาษาไทย)

คณะครุศาสตร์ 1-3 ก.พ. 62           100,000
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134. โครงการพัฒนานกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิดา้นการออกแบบการ

เรียนรู้บรูณาการสะเตม็ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 24 - 25 พ.ย. 61             45,000

135. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาดนตรีศกึษาตามคณุลกัษณะ

ที่พงึประสงค์

คณะครุศาสตร์ 8-9 ธ.ค. 61             70,000

136. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่

โลกศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 14 - 18 ม.ค. 62           105,000

137. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิปต์าม

คณุลกัษณะที่พงึประสงค์

 1) พัฒนาทกัษะภาษา คณะครุศาสตร์ 26 - 28 ต.ค. 61             10,000

 2) วพิธิทศันา คณะครุศาสตร์ 9 ม.ีค. 62             20,000

 3) ศกึษาดงูาน คณะครุศาสตร์ 9 เม.ย. 62             15,000

 4) ไหวค้รู คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 61             60,000

 5) วจิัยนาฏการ คณะครุศาสตร์ 31 เม.ย. 62             40,000

138. โครงการสง่เสริมการจัดการศกึษาเชงิบรูณการกบัการท างาน

และด าเนนิงานดา้นสหกจิศกึษา

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000         

139. โครงการเปดิประตสูู่มหาวทิยาลยัและประชุมผู้บริหารและครู

แนะแนว ประจ าปกีารศกึษา  2562

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 2,000,000      
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140. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ส าหรับ

นกัศกึษาครุ ศาสตรมหาบณัฑติประจ าป ี2562  (วจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา)

คณะครุศาสตร์ 29 เม.ย. 62             20,000

141. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ส าหรับ

นกัศกึษาครุ ศาสตรมหาบณัฑติประจ าป ี2562  (หลกัสตูรและ

การจัดการเรียนรู้)

คณะครุศาสตร์ พ.ย. 61             40,000

142. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคต์าม

มาตรฐานวชิาชพีครู

  1) โครงการเสริมสร้างความเปน็ครูในศตวรรษที่ 21  Smart 

Teacher  ดา้นภาษาอังกฤษ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นจิต

วญิญาณความเปน็ครู ส าหรับนกัศกึษาหอพัก ชัน้ปทีี่ 1 - 2

คณะครุศาสตร์ 4 ต.ค. 1 พ.ย. 6 ธ.ค. 61

 10 ม.ค. 7 ก.พ. 7 ม.ีค.

 4 เม.ย. 62

            10,000

  2) โครงการ  พบปะครอบครัวครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 6,13 ก.พ. 62             10,000

143. คณะครุศาสตร์ 9 เม.ย.62             20,000

คณะครุศาสตร์ เม.ย.62- พ.ค. 62             15,000

144. โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 20 ก.พ. 62             35,000

145. โครงการสง่เสริมการเขา้สู่การเปน็นานาชาตใินโครงการจัดการ

เรียนการสอนแบบสองภาษา รุ่นที่ 4ส าหรับนกัศกึษา

ส านกังานตา่งประเทศ 360,000         

   1) อบรมภาษาอังกฤษ 15 ชม. 28 ม.ค.-8 ก.พ62

โครงการจัดการความรู้ดา้นการวจิัยและดา้นการจัดการเรียน

การสอนสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทศันก์ารเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียน

เปน็ส าคญั เพือ่เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
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   2) อบรมภาษาตา่งประเทศ 15 ชม. 17 - 26 เม.ย. 62

   3) เพิม่วสิยัทศันต์า่งประเทศ 5 - 18 พ.ค. 62

146. โครงการพัฒนาทกัษะทางภาษาอังกฤษของนกัศกึษาครูใน

ศตวรรษที่ 21 (เนน้ป ี1 และป ี2 จ านวน 1,400 คน)

ส านกังานตา่งประเทศ 250,000         

   1) อบรมจุดประกาย 2 คร้ัง 17,24 ต.ค. 61

   2) อบรมภาษาอังกฤษ 4 คร้ัง 5 - 16 พ.ย.61 10 - 21

 ธ.ค.61 14 - 25 ม.ค.

62  4 - 22 ก.พ.62

   3) จัดสอบ 2 คร้ัง 17 ต.ค. 61,27 ก.พ. 62

147. โครงการพัฒนาความเปน็เลศิทางวชิาการดา้นการแปลและการ

ลา่มตามทกัษะศตวรรษที่ 21 ของนกัศกึษาครู

ส านกังานตา่งประเทศ 80,000           

  1) การแปลเชงิวชิาการ 19-20 ม.ค. 62

  2) การแปลแบบลา่ม 16-17 ม.ีค. 62

148. โครงการกฬีาเชื่อมสมัพันธไ์มตรีนอ้งพีค่รุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 27 - 28 ต.ค. 61           122,160

149. โครงการประกวดดาว – เดอืน และดาวลออ  คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 21 ต.ค. 61             30,000

150. โครงการรับนอ้งสร้างสรรค ์ ผูกพัน  สามคัคนีอ้งพีค่รุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 27 - 28 ต.ค. 61             24,000
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151. โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองลกูเสอืเบื้องตน้  ขัน้ความรู้ทั่วไป 

(General Information  Course)  และอบรมผู้ก ากบัลกูเสอืรุ่นใหญ ่

(B.T.C  Basic  Unit  Leader Training  Course) (ฝ่ายพัฒนา

นกัศกึษาฯ)

คณะครุศาสตร์ 21 -  22 ม.ีค. 30 ม.ีค. 

9 เม.ย. 62

            20,000

152. โครงการกฬีาสานสมัพันธน์อ้งพีฟ่สิกิส ์คร้ังที่ 7 คณะครุศาสตร์ 21 ธ.ค. 61               5,000

153. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีฟ่สิกิสป์ใีหม ่2562 คณะครุศาสตร์ 21 ธ.ค. 61               5,000

154. โครงการศกึษาพัฒนาบคุลกิภาพและศกึษาแหลง่เรียนรู้ฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 22-24 ธ.ค. 61             40,000

155. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี ่C&I  และศกึษาดงูานคร้ังที่ 1 คณะครุศาสตร์ ธ.ค. 61 - ม.ค. 62             50,000

156. โครงการนกัศกึษาสง่ผลงานเขา้ประกวด (สาขาวชิาเทคโนฯ) คณะครุศาสตร์ 17 ต.ค. 61             30,000

157. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ (สาขาวชิาเทคโนฯ) คณะครุศาสตร์ 29 พ.ค. 62             30,000

158. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปน็ครูฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 31 ต.ค. 61               5,000

159. โครงการเตรียมความพร้อมดา้นตวัเลขและเหตผุลส าหรับ

นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ เพือ่เขา้สู่วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1-31 ม.ีค. 62             30,000

160. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วชิาชพีครู กจิกรรม สง่เสริม

ทกัษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนกัศกึษาครู

คณะครุศาสตร์ 23-31 ม.ค. 62             10,000

161. โครงการ 3 ด ีนกัศกึษาครู ดดู ีมจีิตอาสา ร่วมใจพัฒนา คณะครุศาสตร์ 13 พ.ค. 62             30,000

162. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 -30 ม.ค. 62             25,000

163. โครงการด าเนนิการนเิทศการสอนและตดิตามผลการฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครูในสถานศกึษา
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  1)  โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน

สถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2  ปกีารศกึษา 2561

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 28 ก.พ. 62           255,000

  2)  โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน

สถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1  ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 16 พ.ค. - 30 ก.ย. 62           255,000

  3)  โครงการจัดท าเอกสาร คู่มอืการปฏบิตักิารสอนใน

สถานศกึษา สมดุนเิทศและประเมนิผลการปฏบิตักิารสอนใน

สถานศกึษาสมดุบนัทกึการปฏบิตังิานประจ าวันในการปฏบิตักิาร

สอนในสถานศกึษา  คู่มอืนเิทศกแ์ละประเมนิผลการฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครูในสถานศกึษาส าหรับอาจารย์นเิทศก์

กลาง และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

ในสถานศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ม.ีค. - 31 พ.ค. 62             90,000

164.  โครงการอบรม สมัมนานกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

  1)  โครงการเตรียมสอบเพือ่ขอรับใบประกอบวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ม.ีค. 62             10,000

  2)  โครงการอบรมนกัศกึษากอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน

สถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2  ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 12 ต.ค. 61             10,000

  3)  โครงการสมัมนานกัศกึษาระหวา่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ครูในสถานศกึษา ภาคการ ศกึษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 21 ธ.ค. 61             10,000
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  4)  โครงการสมัมนานกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

ในสถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 4 ม.ีค. 62             10,000

  5)  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครูในสถานศกึษาของนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4 ปกีารศกึษา 

2561

คณะครุศาสตร์ 24 เม.ย. 62               5,000

  6)  โครงการอบรมนกัศกึษากอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน

สถานศกึษา ภาคการศกึษา ที่ 1 ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 10 พ.ค. 62             10,000

  7)  โครงการสมัมนานกัศกึษาระหวา่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ครูในสถานศกึษา ภาคการ ศกึษาที่ 1

คณะครุศาสตร์ 19 ก.ค. 62             10,000

  8)  โครงการสมัมนานกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

ในสถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 27 ก.ย. 62             15,000

165. โครงการพัฒนาบคุลากรเกี่ยวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครูในสถานศกึษา

  1)  โครงการสมัมนาอาจารย์นเิทศกแ์ละบคุลากรที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ในสถานศกึษา ปกีารศกึษา 

2562

คณะครุศาสตร์ 17 พ.ค. 62             30,000

  2)  โครงการสมัมนาผู้บริหารสถานศกึษา ครูนเิทศก ์และครูพี่

เลี้ยงของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ วชิาชพีครูในสถานศกึษา ปี

การศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 26 เม.ย. 62             10,000
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  3)  โครงการจัดงานวันครูคณะครุศาสตร์ ประจ าปกีาร          

ศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 16 ม.ค. 62             20,000

166. โครงการอบรมพัฒนาและการสร้างภาวะผู้น าคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 23 ม.ีค. 62 10,000           

167. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุใหน้กัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่การเรียนรู้

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 40,000           

168. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รสู่การเปน็องคก์รสเีขยีว คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 5,000             

169. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (นศ.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ม.ค.- 31พ.ค 62 60,000           

170. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (อ.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ต.ค 61 10,000           

171. โครงการจัดอบรมพัฒนาความเปน็ผู้น าสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1-20 ต.ค.61 17,000          

172. โครงการพัฒนาบณัฑติและยกระดบัคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไป

ตามมาตรฐานสากลสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ม.ค.- 31พ.ค 62 96,900           
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173. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติดา้นทกัษะภาษาอังกฤษสู่การ

เรียนรู้ตลอดชวีติในยุคไทยแลนด ์4.0

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 เม.ย 62 130,000         

174. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติดา้นทกัษะภาษาอังกฤษธุรกจิสู่

การเรียนรู้ตลอดชวีติในยุคไทยแลนด ์4.0

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 เม.ย 62 30,000           

175. โครงการนทิรรศการและสมัมนานกัศกึษาสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25-31 ต.ค.61 10,000           

176. โครงการศกึษาดงูานและปฏบิตังิานภาคสนามสาขาวชิาศลิปะ

ดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11-15 ก.พ.62 25,000           

177. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทกัษะความรู้ ความสามารถสู่นกั

ดนตรีอย่างมอือาชพี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 ต.ค 61 15,000           

178. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 ธ.ค 61 10,000           

179. โครงการศกึษาดงูานเพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอนสุ่มาตรฐานสากล

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22-24 ก.พ.62 30,000           

180. พัฒนาทกัษะความรู้ความสามารถสู่นกัปฏบิตัอิย่างมอือาชพี

สาขาวชิานติศิาสตร์

   1) อบรมการตวิสอบตั๋วทนาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 23-24 ม.ีค.62 20,000           

   2) แขง่ขันตอบปญัหากฎหมายศาลอุทธรณ์ภาค 3 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1-31 ส.ค 62 10,000           

181. อบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

คณาจารย์ และนกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13-15 ต.ค.61 15,000           
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182. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ก.พ 62 25,000           

183. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ ความสามารถสู่นกัปฏบิตัอิย่างมอื

อาชพีสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ฯ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ก.ค 62 25,000           

184. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุความเปน็เลศิทางวชิาการของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-30 ม.ิย.62 10,000           

185. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นวชิาการ การวจิัยและ

คอมพวิเตอร์ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-30 ม.ิย.62 55,000           

186. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-30 ม.ิย.62 35,000           

187. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงคค์ณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย.61-ก.ค.62 200,000         

188. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค 61-31 ก.ค 62 30,000           

189. โครงการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สง่เสริมโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ต.ค 61 10,000           

190. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงคใ์น

ศตวรรษที่ 21 ดา้นภมูสิารสนเทศ ดา้นทศันศลิป ์และดา้น

นาฏศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 127,500        
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191. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงคใ์น

ศตวรรษที่ 21 รัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 300,000         

192. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ม.ค 62 20,000           

193. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และสบืสานวัฒนธรรม

ใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติใน

ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1-3 พ.ย.61 148,820        

194. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และสบืสานวัฒนธรรม

ใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติใน

ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1-3 พ.ย.61 71,180          

195. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ม.ค 62 10,000           

196. โครงการพัฒนาการเรียนการสาขาวชิาศลิปะดจิิทลัสู่โลก

ศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20-22 ม.ค.62 20,000           

197. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและปรับพื้นฐานทางดนตรี

เพือ่พัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16-17 พ.ค.62 15,000           

198. พัฒนาบณัฑติที่พงึประสงคส์าขาวชิานติศิาสตร์

  

คณะมนษุยศาสตร์ฯ

    1) ศกึษาดงูานเนตบิณัฑติยสภา ในพระบรมราชูปภมัภ ์และ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 พ.ย 61 20,000           
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    2) ปจัฉมินเิทศนกัศกึษาและ Goodbye Senior คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 ม.ีค 62 15,000           

    3) เตรียมความพร้อมส าหรับหลกัสตูรนติศิาสตร์ และ

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 ม.ิย 62 15,000           

199. พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลกศตวรรษที2่1 

สาขาวชิานติศิาสตร์

     1) บรรยายอบรมกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ  6- 7 ต.ค. 20 - 21 

ต.ค. 20 - 21พ.ย. 61

60,000           

     2) ฝึกเขยีนตอบขอ้สอบกฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17-18 พ.ย.61 20,000           

     3) บรรยายอบรมกฎหมายภาษอีากร คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3-4,10-11,17-18 

พ.ย.61

70,000          

     4) อบรมภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2-3 ก.พ.62 20,000           

200. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 ก.ค 62 25,000           

201. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 ม.ิย 62 25,000           

202. โครงการสมัมนาทางวชิาชพีบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศเพือ่

กา้วสู่โลกศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19-21 พ.ค.62 30,000           

203. โครงการทศันศกึษาเรียนรู้นอกสถานที่และดงูานดา้น

สื่อสารมวลชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21-23 ก.พ.62 80,000           
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204. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่

โลกศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14-18 ม.ค. 25 พ.ค. 62 95,000           

205. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ม.ค.-30 เม.ย.62 144,000        

206. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง        

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62 52,560           

207. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 ม.ีค 62 76,020          

208. โครงการสหกจิศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ธ.ค.61-ม.ค.62 20,000           

209. โครงการสหกจิศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ธ.ค.61-ม.ค.62 10,000           

210. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 ม.ีค 62 50,000           

211. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62 29,520          

212. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาศลิปะ

ดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 4 ก.พ. - 6 เม.ย 62 30,240          

213. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาการ

พัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 ม.ค.62-29 ม.ีค.62 57,600          

214. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15-30 ม.ิย.62 19,500           
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215. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีวชิาชพีกฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 ธ.ค 61 - 15 ส.ค. 62 30,000           

216. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ม.ค.-25 เม.ย.62 31,680          

217. โครงการสหกจิศกึษาและฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

ภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 ม.ค 62 28,800          

218. โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 24 พ.ย. 61 14,000           

219. โครงการซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาการจัดการ 12-15 ม.ีค. 62 30,000           

220. โครงการกจิกรรม "งานวันเดก็แหง่ชาต ิประจ าป ี2562" คณะวทิยาการจัดการ 12 ม.ค. 62 30,000           

221. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมป่ระจ าปกีารศกึษา 2562 คณะวทิยาการจัดการ 28 ก.ค. 62 10,000           

222. โครงการประกวดบคุลกิภาพดาว เดอืน ดาวเทยีม และร้องเพลง

มาร์ช

คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ย. 62 40,000           

223. โครงการกฬีาสานสมัพันธน์อ้ง -พีส่ชีมพู ประจ าปกีารศกึษา 

2561

คณะวทิยาการจัดการ 11 พ.ย. 61 10,000           

224. โครงการอบรมบคุลกิภาพในอุตสาหกรรมบริการ สาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 27 เม.ย. 62 10,000           

225. โครงการพัฒนา เร่ือง "การพัฒนาบคุลกิภาพ การมวีนิยั และ

จรรยาบรรณวชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา

 2561"

คณะวทิยาการจัดการ 9 ก.พ. 62 15,000           
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226. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง "การเตรียมความพร้อมเขา้สู่

ตลาดแรงงานของบณัฑติสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 

2561"

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 30,000           

227. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับ

นกัศกึษากอ่นเขา้ศกึษาในสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา

 2561

คณะวทิยาการจัดการ 8 ม.ิย. 62 10,000           

228. โครงการอบรมสมัมนา สานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และศษิย์ปจัจุบนั 

เพือ่เสริมสร้างคณุภาพชวีติในการท างาน

คณะวทิยาการจัดการ เม.ย. 62 15,000           

229. โครงการสมัมนาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 20-22 พ.ย.และ 18-19

 ธ.ค. 61

5,000             

230. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 27 พ.ย. 61 7,000            

231. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 21 -22 พ.ค. 62 10,000           

232. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 30 ม.ีค. 62 20,000           

233. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ เม.ย. -  พ.ค. 62 20,000           

234. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนและการใชช้วีติในร้ัว       

มหาวทิยาลยั

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 31 พ.ค. 62 20,000           

235. โครงการเตรียมความพร้อมกา้วสู่โลกสายอาชพี คณะวทิยาการจัดการ 3 - 4 ส.ค.62 11,600           
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236. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาใหม ่

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ พ.ค. 62 8,000             

237. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพของนกัศกึษาเพือ่เตรียมความพร้อม

ในการท างาน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 31 พ.ย.61 20,000           

238. โครงการสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิหง่ชาต ิ5 ประการ

คณะวทิยาการจัดการ 29 พ.ย. 62 30,000           

239. โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่

นกัศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 20 พ.ย. 61 15,000           

240. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 10 - 30 ม.ค. 62 20,000           

241. โครงการพัฒนาความรู้ศษิย์เกา่และศษิย์ปจัจุบนั คณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 21-22 ธ.ค. 61 25,000           

242. โครงการสมัมนาผู้น านกัศกึษาของคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 4 พ.ย. 61 20,000           

243. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอาหารไทยเพือ่การทอ่งเที่ยว 

สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 5 เม.ย. 62 20,000           

244. โครงการอบรมมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ) เพือ่พจิารณาขอ

ประกาศนยีบตัรมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ)

คณะวทิยาการจัดการ 11 - 13 ก.ค. 62 37,627          

245. โครงการสมัมนาทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ 11 เม.ย. 62 10,000           
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246. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวใน

งานมคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 4 - 5 ก.พ.62 10,000           

247. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดดอกไมใ้นงานบริการ 

สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 20 เม.ย. 62 10,000           

248. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีใน

งานอุตสาหกรรม บริการ

คณะวทิยาการจัดการ 4 เม.ย. 62 10,000           

249. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการตลาดการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ิย. 62 5,000             

250. การเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาและศษิย์เกา่สาขาวชิาการ

บญัชสีู่การเปน็ผู้ท าบญัช ี(CPD)  ผู้สอบบญัชภีาษอีากร (TA)  

และผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต (CPA) ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ 6 เม.ย. 62 30,000           

251. โครงการศกึษาดงูานส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีปี

การศกึษา 2560

คณะวทิยาการจัดการ 10-12 พ.ย. 61 60,000           

252. โครงการอบรมสมัมนาส าหรับนกัศกึษา เร่ือง Update มาตรฐาน

ภาษเีงนิได้

คณะวทิยาการจัดการ 19 ม.ค. 62 30,000           

253. โครงการอบรมพัฒนานกัศกึษา เร่ือง Update มาตรฐานการบญัชี

 ปกีารศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ 2 ก.พ. 62 30,000           

254. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง "การ

พมิพด์ดีภาษาไทยและภาษาอังกฤษดว้ยคอมพวิเตอร์ ประจ าปี

การศกึษา 2561"

คณะวทิยาการจัดการ 16 -17 ก.พ. 62 20,000           
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255. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง "การ

ใชเ้คร่ืองค านวณ ประจ าปกีารศกึษา 2561"

คณะวทิยาการจัดการ 23 ก.พ. 62 20,000           

256. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 9 ม.ีค. 62 20,000           

257. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขันของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร "โครงการเตรียมสอบ

 Single License"

คณะวทิยาการจัดการ รอก าหนดการจากภายนอก 20,000           

258. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่และด าเนนิกจิกรรมเสริมสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม น าจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาการจัดการ เม.ย. 62 60,000           

259. โครงการจัดนทิรรศการโครงงานทางดา้นคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 7 ส.ค. 62 5,000             

260. โครงการสง่เสริมและพัฒนาทกัษะทางวชิาการ สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. - 30 พ.ค. 61 10,000           

261. โครงการศกึษาดงูาน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ีค. - 2เม.ย. 62 20,000           

262. โครงการพัฒนาบณัฑติดา้นเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 26 - 27 ม.ค. 62 15,000           

263. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 25 - 26 ม.ค. 62 45,000           

264. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิ

 สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 2 พ.ย. 61 32,000           

265. โครงการศกึษาดงูานของนกัศกึษา สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ ม.ค. - ก.พ. 62 30,000           

266. โครงการนเิทศศาสตร์สมัพันธ์ คณะวทิยาการจัดการ 24 - 25 ส.ค. 62 30,000           
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267. โครงการศกึษาดงูานเชงิวชิาการดา้นการบริหาร          

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 22 - 24 ก.พ. 62 40,000           

268. โครงการเสริมทกัษะนกัศกึษาเพือ่เขา้สู่อาชพี คณะวทิยาการจัดการ 16 ก.พ. 62 25,000           

269. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาน าเสนองานวชิาการ และเพือ่เขา้สู่การ

แขง่ขัน สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 10 ม.ค. 62 30,000           

270. โครงการเสริมทกัษะภาษาสู่อาเซยีน สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 30 พ.ย. 61 20,000           

271. โครงการคา่ยอาสาและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 26-27 ม.ค. 62 25,000           

272. โครงการพัฒนานกัศกึษาเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ดา้น ICT Literacy สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค. - พ.ย. 61 30,000           

273. โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และสร้างสมัพันธ ์สาขาวชิา

การตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 3 พ.ย. 61 17,245          

274. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่Startup 4.0 ส าหรับ

นกัศกึษา และศษิย์เกา่

คณะวทิยาการจัดการ ก.ย. - ธ.ค. 61 20,000           

275. โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนของนกัศกึษา

สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 61 -  พ.ค. 62 49,000           

276. โครงการพัฒนาทกัษะนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ              

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 1 ธ.ค. 61 20,000           
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277. โครงการเปดิโลกทศันท์างดา้นการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 12 -14 ก.ค. 62 38,000          

278. โครงการท าดเีฉลมิพระเกยีรต ิสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 28 พ.ย. 61 วันที่ 27 

ก.ค. 2562 และวันที่ 10 

ส.ค.62

20,000           

279. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิาการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

นกัศกึษาสาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 14 พ.ย. - 13 ก.พ. 62 25,000           

280. โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะวทิยาการจัดการ 13 ม.ค. 62 5,000             

281. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือ่เขา้สู่ศตวรรษที่ 21  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ิย. 62 20,000           

282. โครงการอบรมการลงทนุและวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 61 10,000           

283. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ของนกัศกึษาสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 10-13 ม.ค. 62 20,000           

284. โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติสิ าหรับการวจิัย 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 24 พ.ย. 61 20,000           

285. โครงการอบรมเสริมสร้างทกัษะอาชพีทางเศรษฐศาสตร์การ

จัดการธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ต.ค. 61 24,540          

286. โครงการฝึกปฏบิตักิารดา้นวชิาชพีนเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 3 - 4 พ.ย. 61 15,000           

287. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 25 -26 พ.ย. 61 5,000             
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288. โครงการเสริมทกัษะและพัฒนาพื้นฐานผู้เรียน สาขา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - ม.ค. 62 10,000           

289. โครงการ "สร้างนกับญัชคีณุภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart 

Accountants)" ปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 22 -24 ม.ิย. 62 20,000           

290. โครงการอบรมเสริมสร้างทกัษะอาชพีทางเศรษฐศาสตร์          

การเมอืงและการบริหาร ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิา                

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 62 15,000           

291. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การแขง่ขันทกัษะวชิาชพี

ทางดา้นการบญัชขีองนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปี

การศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

10,000           

292. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 24 พ.ย. 61 30,000           

293. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 62 6,000             

294. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิคณะวทิยาการ       

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 8 ม.ค. - 30 ก.ค. 62 656,880        

295. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ ส.ค. - ต.ค. 62 20,000           

296. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษากอ่นออกฝึกประสบการณ์

วชิาชพี สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 30 ม.ีค. 62 17,555          
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297. โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วชิาชพีบญัช ีของ

นกัศกึษา สาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ ปกีารศกึษา 1/2561 15,000           

298. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การเตรียมฝึก

ประสบการณ์ (พมิพส์มัผัสภาษาไทยและอังกฤษดว้ย              

คอมพวิเตอร์)

คณะวทิยาการจัดการ ม.ิย. - ส.ค. 62 30,000           

299. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ิย. - 20 ก.ย. 62 40,000           

300. โครงการตดิตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ

นกัศกึษา สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 62 20,000           

301. โครงการการตดิตามคณุภาพการผลติบณัฑติเพือ่ยกระดบัสู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 1 เม.ย. 62 -  30 พ.ค. 

62

10,000           

302. โครงการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นจบการศกึษา ของ

นกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 61 5,000             

303. โครงการการลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมดีว้ยการเพิม่ทกัษะ 

ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 24 -25 ม.ค. 62 20,000           

304. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1-3 พ.ค. 62 70,000          

305. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 1-4 เม.ย. 62 20,000           

306. โครงการสานสมัพันธพ์ีน่อ้ง นกัศกึษาสาขาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 5 ม.ิย. 62 15,000           
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307. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา 

2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 62 15,000           

308. โครงการเพิม่พูนความรู้และทกัษะวชิาชพีสาขาวชิาสาธารณสขุ

ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 19 เม.ย. 62 50,000           

309. โครงการศกึษาดงูานสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 เม.ย. 62 100,000         

310. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 100,000         

311. โครงการประชุมผู้ประกอบการหาแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนกบัการท างานจริง  (WIL)

คณะวทิยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 61 10,000           

312. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 22 - 23 ม.ีค. 62 10,000           

313. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การ

ควบคมุคณุภาพสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 ม.ีค. 62 25,000           

314. โครงการสนบัสนนุการจัดกจิกรรมของนกัศกึษาสาขาวชิาสถติิ

ประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์  1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 5,000             

315. โครงการอบรมบคุลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพี

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 ก.พ. 62 15,000           

316. โครงการ food science BAKE คร้ังที่ 5 คณะวทิยาศาสตร์ 5 พ.ย. 61 15,000           

317. โครงการเชื่อมความสมัพันธบ์คุลากรดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหารมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

คณะวทิยาศาสตร์ 4-6 ก.พ.62 30,000           

318. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 18-19 ต.ค. 61 50,000           
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319. โครงการ Freshy night ร่วมใจนอ้งพีว่ทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 12 ต.ค. 61 10,000           

320. โครงการนอ้งยินดพีีรั่บปริญญาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ        

อาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ม.ีค. 62 10,000           

321. โครงการ Food science Goodbye Senior คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ีค. 62 5,000             

322. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการของนกัศกึษา คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -   31 พ.ค. 

62

30,000           

323. โครงการกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 61, 15 ม.ค., 

15 พ.ค. 62

20,000           

324. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาความรู้ใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 14 -16 ม.ค 62 20,000           

325. โครงการเตรียมความพร้อมแกน่กัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้มสู่มาตรฐานวชิาการและ  วชิาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 9-10 พ.ย. 61 10,000           

326. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 2-30 เม.ย. 62 10,000           

327. โครงการทศันศกึษาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ คณะวทิยาศาสตร์ 22-24 ก.พ. 62 20,000           

328. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีว่ทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ค. 62 15,000           

329. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติระหวา่งเรียนของนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 7 ม.ค. 62 15,000           
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330. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาแกนของคณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 19 ต.ค. 62 50,000           

331. โครงการอบรมทกัษะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษาคณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 10 16 - 17 ก.พ.

 62

40,000           

332. โครงการพัฒนาภาวะผู้น านกัศกึษาและการประกนัคณุภาพ

การศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ ปกีารศกึษา  2561

คณะวทิยาศาสตร์ 24 เม.ย. 62 50,000           

333. โครงการ IT Goodbye Senior คณะวทิยาศาสตร์ 20 เม.ย. 62 12,500           

334. โครงการทบทวนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้สาขาวชิาเทคโนโลยี สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ีค. - 31 พ.ค. 62 10,000           

335. โครงการนอ้งยินดพีี่ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ก.พ. - 31 พ.ค. 62 15,000           

336. โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 

62

80,000           

337. โครงการศกึษาดงูานวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 62 30,000           

338. โครงการศกึษาดงูานส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 17 ม.ีค. 62 40,000           

339. โครงการเพิม่ศกัยภาพการเรียนนกัศกึษาสาขาวชิาเคมสีู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 3 ก.ค. 62 20,000           

340. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิานทาง        

ดา้นเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 61 10,000           

341. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการประยุกตใ์ชเ้ทคนคิทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 27 ต.ค.61 10,000           
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342. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 20 ม.ค. 62 25,000           

343. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ

เพือ่การพยากรณ์ขอ้มลูเชงิปริมาณ

คณะวทิยาศาสตร์ 10 พ.ย. 61 10,000           

344. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการดา้นภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์ 24-25 พ.ย.61 1- 2 

ธ.ค. 61   15-16 ธ.ค.61

 19-20 ม.ค. 62, 9-10

 ม.ีค. 62

30,000           

345. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม    

ใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติใน

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์ 8-9 ต.ค. 61 10,000           

346. โครงการตดิตามคณุภาพการผลติบณัฑติเพือ่ยกระดบัสู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ก.พ. -31 พ.ค. 62 10,000           

347. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 3 ม.ค. -  30 เม.ย. 62 54,720          

348. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. - 5 ม.ีค. 62 67,240          

349. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิาเคมสีู่

ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 30 - 31 พ.ค. 62 20,000           

350. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

ชวีวทิยา 2561

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ม.ค.- 1 ม.ีค. 62 70,000          
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351. โครงการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

สาธารณสขุศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 14 พ.ย. 61, 13 ก.พ. 62, 30,000           

352. โครงการนเิทศงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ       

ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 14 ธ.ค. 61- 29 ม.ีค. 62 96,480           

353. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ีค 62 28,800          

354. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 9 พ.ย. 61 54,000           

355. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 21 - 25 ม.ค. 62 58,960           

356. โครงนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีประจ าปกีารศกึษา 

2562

คณะวทิยาศาสตร์ 11 - 22 ก.พ. 62 55,440          

357. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีในการ

แขง่ขันทกัษะดา้นภมูศิาสตร์และ ภมูสิารสนเทศแกน่กัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 12 - 13 ม.ค. 62 80,000           

358. โครงการปจัฉมินเิทศ นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 22-23 ม.ีค. 62 15,000           

359. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสมัมนาหลงัการฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มประจ าป ี

2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. - 15 ม.ีค. 62 63,360           
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360. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 20 26 - 27 ม.ค.

 62

50,000           

361. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 ก.พ. 62 50,000           

362. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 61 12,000           

363. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 เม.ย.- 31 พ.ค. 62 28,000           

364. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 4 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 115,920        

365. โครงการอบรมทกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 14 ธ.ค. 61 40,000           

366. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตร์

การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 61-   12 ม.ีค. 

62

49,680           

367. โครงการสง่เสริมทกัษะการปฏบิตัวิชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 20 ก.พ. 62 30,000           

368. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีภมูศิาสตร์และ

ภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 4 ม.ค. - 31เม.ย.62 34,560           

369. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา บายศรีสู่ขวัญคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ม.ิย. 62 10,000           

370. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามคณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค ์

ตามอัตลกัษณ์

คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61 15,000           
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371. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและจิตอาสาของนกัศกึษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61 10,000           

372. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ตามอัตลกัษณ์ น าชุมชน

พัฒนาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 2-3 ก.พ.2562 25,000           

373. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมขององคก์ร 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 40,000           

374. โครงการสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่-ศษิย์ปจัจุบนั ชาวเกษตร คณะเทคโนฯ การเกษตร เม.ย.-62 20,000           

375. โครงการสบืสานประเพณีไหวค้รู คณะเทคโนฯ การเกษตร ม.ิย.-62 10,000           

376. โครงการสบืสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และนอ้งพีส่าขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 27-ม.ีค.-62 25,000           

377. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา และพัฒนาบคุลกิภาพที่พงึ

ประสงคใ์นการท างานของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร เม.ย.-62 15,000           

378. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "เร่ืองเตรียมตวัอย่างไรใหไ้ดง้าน 

พร้อมมุ่งสู่การศกึษาระดบัสงู" และปจัฉมินเิทศนกัศกึษา 

ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 31-ม.ีค.-62 10,000           

379. โครงการพัฒนาศกัยภาพการใชค้อมพวิเตอร์ในการท างานของ

นกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ก.พ.-62 20,000           

380. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนกัศกึษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ก.พ.-62 20,000           
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381. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ ตามอัตลกัษณ์ สาขาวชิา

สตัวศาสตร์ น าชุมชนตามศาสตร์พระราชา เพือ่การพัฒนา       

ที่ย่ังยืน

คณะเทคโนฯ การเกษตร 19-ม.ค.-62 20,000           

382. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่บณัฑติศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 29 ต.ค. 61 -- 16 พ.ย.

61

22,000           

383. โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ        

สื่อสารอย่างชาญฉลาดที่เหมาะสมในวชิาชพีสตัวศาสตร์ 

ประจ าป ี2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 15-ธ.ค.-61 10,000           

384. โครงการฝกอบรมหลกัสตูร ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารใน  

การปฏบิตังิานและชวีติประจ าวัน แกน่กัศกึษาสาขาวชิาสตัว

ศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 22-ธ.ค.-61 10,000           

385. โครงการภาษาเพือ่การสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซยีน สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 7-พ.ย.-61 5,000             

386. โครงการพัฒนาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของนกัศกึษา สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 14-พ.ย.-61 5,000             

387. โครงการยกระดบัฝีมอื 9 พฤตกิรรม 9 ความส าเร็จ (พฤตกิรรม

คดิสร้างสรรค์) ของนกัศกึษา

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1-ก.พ.-62 25,000           

388. โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและ Microsoft office 

ในการวเิคราะหค์า่สถติพิื้นฐาน สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 13-ก.พ.-62 10,000           
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389. โครงการเพิม่ทกัษะการเพาะขยายพันธุไ์รแดง สาขาวชิาประมง คณะเทคโนฯ การเกษตร 23-ม.ค.-62 5,000             

390. โครงการพัฒนา Animal health Service mind (จิตบริการดา้น

สขุภาพสตัว์) ใหแ้กน่กัศกึษาทางงานบริการวชิาการเพือ่ยกระดบั

คณุภาพบณัฑติ

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 20,000           

391. โครงการสร้างเครือขา่ยสหกจิศกึษาและการจัดการศกึษาเชงิ

บรูณาการกบัการท างาน

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 25,000           

392. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสู่การฝึกประสบการณ์

วชิาชพีและสหกจิศกึษาแกน่กัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร์ 

ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 15,000           

393. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์และสหกจิศกึษา สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 11-28 ก.พ.62 40,000           

394. โครงการพัฒนางานสหกจิศกึษาและการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

 สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร ม.ค.-เม.ย.62 30,000           

395. โครงการนเิทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพี และสหกจิศกึษา 

นกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 3 ธ.ค. 61- 31 ม.ีค.62 35,000           

396. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการและวชิาชพีเครือขา่ยคณะ

เกษตรราชภฏั

คณะเทคโนฯ การเกษตร ม.ค.-ม.ีค.62 50,000           

397. โครงการแขง่ขันทกัษะวชิาการและวชิาชพี สร้างเครือขา่ย 

นกัศกึษา บคุลากรและอาจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร ม.ค.-62 20,000           
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29,661,216

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

398. โครงการเครือขา่ยพัฒนาและสง่เสริมการแขง่ขันเพิม่ทกัษะ

วชิาการและวชิาชพีแกน่กัศกึษา สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 15,000           

399. โครงการสนบัสนนุเครือขา่ยดา้นบริการวชิาการ "การประชุม

วชิาการทางดา้นสตัวศาสตร์"

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 20,000           

400. โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นวจิัย บริการวชิาการ 

แบบเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ

คณะเทคโนฯ การเกษตร ต.ค. 61 - ม.ีค.62 25,000           

401. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมขององคก์ร คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ต.ค. 61 160,000         

402. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมขององคก์ร 

สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 - 30 ม.ีค. 62 12,700          

403. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมองคก์ร คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 26 พ.ย. 04 111,000         

404. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการและวชิาชพีของนกัศกึษาและ    

ศษิย์เกา่

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 19 - 23 พ.ย. 61 21 -

 25 ม.ค. 62

40,000           

405. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมขององคก์ร 

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ต.ค. 61 20,000           

406. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 62,000           

407. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 4- 16 ม.ค. 62 5,000             
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ          

 ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

408. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 - 30 ม.ีค. 62 12,000           

409. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 7 - 10 ส.ค. 61 26,000           

410. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 412,470        

411. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 10,000           

412. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี / สหกจิศกึษา คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ม.ค 6 -30 ม.ีค. 62 25,000           

413. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 18 - 22 ม.ีค.61 15,850          

414. โครงการกจิกรรมเชดิชูเกยีรต ินศ.ดเีดน่ในดา้นตา่ง ๆ ประจ าปี

การศกึษา 2561

พยาบาลฯ 27 ม.ย. 62 1,000             

415. โครงการกฬีาพยาบาลสมัพันธ์ พยาบาลฯ 24 ธ.ค. 61 15,740          

416. โครงการท าดเีพือ่สงัคม : พัฒนาคณุธรรมน าชวีติ พยาบาลฯ 1-5 เม.ย. 62 31,840          

417. โครงการจิตปญัญาเพือ่การพัฒนาวชิาชพี พยาบาลฯ 26-28 ม.ีค. 62 13,600           

418. โครงการพัฒนาทกัษะการคดิอย่างเปน็ระบบและสร้างเสริม

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม

พยาบาลฯ 20 พ.ย. 61 12,600           

419. โครงการจัดแผนชว่ยเหลอื นศ.เพือ่การด ารงชวีติในมหาวทิยาลยั พยาบาลฯ 17 ต.ค. 61 1,000             
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งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

420. โครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พยาบาลฯ 2 พ.ค. 62 16,600           

421. โครงการพัฒนานกัศกึษาเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน/

โครงการศกึษาดงูานเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

วชิาชพี

พยาบาลฯ 12 - 14 พ.ย. 61 4 - 6

 ม.ีค. 62

-                

422. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17 พ.ย 61 10,000           

423. โครงการบรูณาการดา้นการบริการวชิาการเขา้กบัการเรียนการ

สอนและงานวจิัยสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 28 พ.ย 61 20,000           

424. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ชุมชนใน

จังหวัดบรีุรัมย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 พ.ย 61 20,000           

425. การจัดตั้งศนูย์ไทยศกึษา ณ มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ ส านกังานตา่งประเทศ 1-30 เม.ย. 62 100,000         

426. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ส านกังานตา่งประเทศ ต.ค. 61 – ม.ิย. 62 150,000         

427. โครงการด าเนนิการทนุพระราชทานสมเดจ็พระเทพ              

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และอาจารย์ชาวตา่ง       

ประเทศ

ส านกังานตา่งประเทศ ต.ค. 61 – ม.ิย. 62 1,247,500     

    1) คดัเลอืกนกัศกึษาทนุพระราชทานฯ

    2) ตอ่ใบอนญุาตและวซีา่คณาจารย์ชาวตา่งประเทศ

    3) การตอ่วซีา่และรายงานตวันกัศกึษาทนุพระราชทานฯ

    4) คา่ตอบแทนการท างานระหวา่งเรียน

    5) คา่ตอบแทนสวัสดกิาร

6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางการศกึษากบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ

5. สนบัสนนุการบรูณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน
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13,221,377

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางดา้นวจิัยส าหรับคณาจารย์

สาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 11-14 ก.พ. 62             15,000

2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์  ม.ค. 62             58,600

3. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางดา้นวจิัยส าหรับบณัฑติสาขาวชิา

ดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ 16 พ.ย. 61             25,000

4. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยของนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 7 - 8 ก.ค. 62             45,500

5. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยของนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 7 - 8 ก.ค. 62             60,000

6. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ  ที่ส าเร็จ

การศกึษาปกีารศกึษา  2560 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 12 ม.ีค. 62               5,000

7. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับคณาจารย์คณะ

ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 11 ธ.ค. 61               5,000

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

๑. พัฒนาศกัยภาพนกัวจิัยและ

นกัวจิัยใหมสู่่มอือาชพีเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
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13,221,377

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

8. โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62             24,500

9. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิัย โรงเรียนสาธติ ม.ีค.-62 20,000

10. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศกัยภาพดา้นการวจิัยของ

คณาจารย์คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26-27 ต.ค.61 30,000          

11. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการวจิัย คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ิย. 62 45,000          

12. โครงการสง่เสริมวจิัยและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           

13. โครงการวจิัยส ารวจความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑติสาธารณสขุ

ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ค. 62 - 20 ก.ค. 

62

5,000             

14. โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการ วจิัย การผลติ

ต ารา เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการส าหรับบคุลากรสายสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 .ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

25,000          

15. โครงการเทคนคิการท าวจิัย  และเขยีนบทความวจิัยทาง

คณิตศาสตร์และสถติเิพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 19 พ.ค. 62 40,000           

16. โครงการสนบัสนนุทนุการท าวจิัยของคณาจารย์สาขาวชิาสถติิ

ประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 

62

50,000           

17. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 7 ม.ค.   8 

เม.ย.  8 พ.ค. 62

19,000           

18. โครงการวจิัยและพัฒนาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62 10,000           
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19. โครงการพัฒนาบคุลากรภาควชิาวทิยาศาสตร์และภาควชิา

วทิยาศาสตร์ประยุกต ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรียนการ

สอนและการท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 56,487          

20. การเพิม่ทกัษะความรู้และการวจิัยทางการประมง คณะเทคโนฯ การเกษตร ต.ค.- ธ.ค.2561 7,000            

21. โครงการสนบัสนนุการพัฒนาคณาจารย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

งานทางดา้นวจิัยของสาขาวชิาสตัวศาสตร์  ประจ าปกีารศกึษา

 2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 25,000          

22. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิัย คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

50,000           

23. โครงการอบรมนกัวจิัย บณัฑติฯ 1 - 31 ม.ีค. 62 30,000          

24. โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ืองรู้เทา่ทนัหนอนพยาธแิละ

การปอ้งกนั
ศนูย์วทิย์ฯ

15 ธ.ค. 61 25,000          

25. โครงการการผลติอาหารสตัวจ์ากกากวัสดทุางการเกษตรดว้ย

วธิกีารหมกัดว้ยจุลนิทรีย์
ศนูย์วทิย์ฯ

15 พ.ย. 61 25,000          

26. โครงการอบรมธรรมชาตวิทิยาปา่เตง็รัง  ศนูย์ปฏบิตักิาร

อุดมศกึษาเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่นศนูย์หนองขวาง  เพือ่สนอง

โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชืในพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
ศนูย์วทิย์ฯ

15 ม.ค. 62 70,000          

27. โครงการสร้างนกัวจิัยใหม/่นกัวจิัยพีเ่ลี้ยง พยาบาลฯ 1 - 5 ก.ค. 62 9,710            

28. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาขดีความสามารถ

นกัวจิัยสู่ระดบัชาตแิละนานาชาติ

พยาบาลฯ 18 ก.พ. 62 20,820          

29. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการวจิัย พยาบาลฯ 4 ธ.ค. 61 960                

2. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวจิัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ
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30. การพัฒนาโจทย์วจิัยและเทคนคิการเขยีนขอ้เสนอ          

โครงการวจิัย

สถาบนัวจิัยฯ 4-5 เม.ย. 62 50,000           

31. กระบวนการ Review งานวจิัยเพือ่การพัฒนางานวจิัย สถาบนัวจิัยฯ 23-ม.ค.-62 40,000           

32. ถอดบทเรียนงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์ สถาบนัวจิัยฯ 29-30 พ.ย. 61 30,000          

33. คลนิกินกัวจิัย สถาบนัวจิัยฯ 20-21 พ.ค. 62 50,000           

34. สง่เสริมชุมชนสู่การจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปญัญา (GI) สถาบนัวจิัยฯ 29-30 พ.ย. 61 40,000           

35. โครงการฝึกอบรมท าวจิัยในชัน้เรียน คณะครุศาสตร์ 23 ก.พ. 62             30,000

36. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย คณะครุศาสตร์ 7 ต.ค. 61          170,000

37. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาศกัยภาพหลกัสตูรคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 410,000        

38. โครงการอุดหนนุทนุวจิัย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 ม.ค 62 15,000          

39. โครงการบริหารจัดการงานวจิัย 1 โครงการและโครงการวจิัย

สาขา 9 โครงการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 250,000        

40. โครงการจัดท าวารสารสหวทิยาการจัดการเพือ่เขา้สู่ฐาน TCI คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 180,000        

41. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาบณัฑติของสาขาวชิาการเงนิและการ

ธนาคารใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 80,000          

42. โครงการวจิัย ปจัจัยในการพัฒนานกัศกึษา และการเตรียม

ความพร้อมดว้ยสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ ปกีารศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 30,000          
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43. โครงการวจิัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร บริหารธุรกจิ

บณัฑติ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 10,000           

44. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาหลกัสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ 

สาขาวชิาการจัดการสู่มาตรฐานวชิาชพีการจัดการสมยัใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 20,000           

45. โครงการวจิัยสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 20,000           

46. โครงการวจิัย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 40,000           

47. โครงการวจิัยความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ตอ่

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 10,000           

48. โครงการคลนิกิวจิัย (Research Clinic) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี

 2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 .ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 

61

42,000          

49. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารท าเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู

และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่งานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 24 พ.ค. 62 16,200           

50. โครงการตดิตามการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 20 พ.ค. 62 5,000             

51. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง เทคนคิการเขยีนบทความ

วชิาการ บทความวจิัย และการน าเสนอผลงานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 25 เม.ย. 62 40,000           

52. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ืองเทคนคิการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิัยทางวทิยาศาสตร์เพือ่เสนอตอ่แหลง่ทนุ

คณะวทิยาศาสตร์ 26 เ.ม.ย 62 40,000           
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53. โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นวจิัย การน าเสนองานวจิัยเพือ่

ตพีมิพแ์กค่ณาจารย์ บคุลากร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 29 - 30 ม.ค.62 10,000           

54. โครงการพัฒนายกระดบัผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน คณะเทคโนฯ การเกษตร 29-30 เม.ย.62 15,000          

55. โครงการพัฒนาและเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑท์างปศสุตัว์ คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 10,000           

56. โครงการสง่เสริมการตอ่ยอดองคค์วามรู้งานวจิัย คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

35,000          

57. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย พยาบาลฯ 15 พ.ย. 61 1,500             

58. โครงการอุดหนนุทนุวจิัย บณัฑติฯ 30,000          

59. โครงการจัดท าวารสารวชิาการระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

100,000        

60. จัดท าวารสารวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 150,000        

61. คา่ตอบแทนการอา่นผลงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 350,000        

62. โครงการสนบัสนนุทนุวจิัยที่ผ่านระบบ NRMS วช.ป ี2562 สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 6,314,100     

63. โครงการสนบัสนนุทนุวจิัยเพือ่ตอบโจทย์ประกนั สถาบนัวจิัยฯ 17 พ.ย.-31 ม.ค.62 200,000        

64. โครงการสนบัสนนุงานวจิัยในชัน้เรียนแกน่กัศกึษา (โครงงาน

พเิศษหรือสหกจิศกึษา)

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 400,000        

65. การบริหารจัดการฐานขอ้มลูเพือ่การพัฒนาโจทย์วจิัยสู่การใช้

ประโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม

สถาบนัวจิัยฯ 25-26 ม.ค. 62 50,000           

66. โครงการสนบัสนนุงานดา้นการวจิัย ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ

วชิาการ และบรูณากรในการจัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

35,000          

3. พัฒนากระบวนการการบรู

ณาการงานวจิัยเขา้กบัการ

จัดการเรียนการสอน บริการ

วชิาการ และท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม
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67. โครงการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่การใชจ้ริงคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 ต.ค.61- 30 ส.ค. 62 315,000        

68. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการ

วชิาการและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 13-14 พ.ย. 61 10,000           

69. โครงการวจิัยชุมชน และวจิัยในชัน้เรียนเพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 105,000        

70. โครงการวจิัยภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑติ

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 50,000           

71. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการ

วชิาการ และท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิาสาธารณสขุ

ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

20,000           

72. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการ

วชิาการ และศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 21-22 ก.พ. 62 20,000           

73. โครงการจัดท า MOU เพือ่การพัฒนานกัวจิัยขอ้เสนองานวจิัย

เพือ่การวจิัยในระดบัชาตแิละนานาชาติ

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 100,000        

74. โครงการสมัมนาเชงิวชิาการเครือขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่

การพัฒนาทอ้งถิ่น สถาบนัวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราช

ภฏัทั่วประเทศ (ราชภฏัวจิัย คร้ังที่ 5)

สถาบนัวจิัยฯ 3-5 ธ.ค. 61 350,000        

4. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นงานวจิัยและนวัตกรรรมทัง้

ในและตา่งประเทศ
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75. โครงการประกวดนวัตกรรมและผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค ์

(BRICC คร้ังที่ 3)

สถาบนัวจิัยฯ 15-16 ก.พ. 62 100,000        

76. โครงการสมัมนาเชงิวชิาการบรูณาการทอ้งถิ่น (เยือนถิ่น

แผ่นดนิปราชญป์ทีี่ 6)

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 80,000          

77. โครงการถอดบทเรียนงานวจิัยที่แลว้เสร็จเพือ่การขยาย

ผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์

สถาบนัวจิัยฯ 14-16 ก.พ. 62 80,000          

78. โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research Expo 2019 สถาบนัวจิัยฯ 13-17 ม.ค. 62 300,000        

79. โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการและการประสาน

เครือขา่ยการท างานวจิัยทัง้ในและตา่งประเทศ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 พ.ย 61 10,000           

80. โครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิคร้ังที่ 3 (3nd

 National and  International  Research  Conference 2019 :  

NIRC II 2019)

บณัฑติฯ 11-12 ก.พ.62 300,000        

81. โครงการท าความร่วมมอืเครือขา่ยงานวจิัยกบัหนว่ยงาน 

ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ

บณัฑติฯ พ.ค. - ม.ิย.62 50,000           

82. โครงการสง่เสริมการน าเสนอผลงานวจิัยเพือ่การตพีมิพเ์ผยแพร่

ในที่ประชุม ระดบันานาชาติ

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 100,000        

83. โครงการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและตพีมิพใ์น

ระดบัชาตแิละนานชาติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 20,000           
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13,221,377

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

84. คา่ตอบแทนตพีมิพบ์ทความทางวชิาการ บทความวจิัย น าเสนอ

ผลงานวจิัยระดบัชาตแิละนานาชาติ

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 1,000,000     

85. โครงการสร้างความร่วมมอืกบัเครือขา่ยดา้นวชิาการและ    

วชิาชพี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1ต.ค.61- 30 ม.ิย.62 20,000           

86. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นวชิาการ วชิาชพี วจิัยและ

บริการวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 26 ก.พ. 62 50,000           
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45,179,326

1. โครงการจัดท าวารสาร Music And Culture คณะครุศาสตร์ ม.ค.- ก.พ. 62             30,000

2. โครงการจัดท าวารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61             30,000

3. จุลสารฦาไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61             26,236

4. โครงการผลติวารสารวชิาการคณะมนษุยศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์“รมยสาร”

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 145,000        

5. โครงการอบรมระยะสั้นเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ชุมชนทอ้งถิ่น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ธ.ค 61 10,000           

6. โครงการบริการทางวชิาการสู่ชุมชนตามหลกั ธรรมาภบิาล

ไทยแลนด ์4.0 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ต.ค 61 10,000           

7. โครงการจัดท าจุลสารภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 พ.ย 61 40,000           

8. โครงการสนบัสนนุงานบริการวชิาการสู่ชุมชนสาขาวชิา

ศลิปะดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1-5 พ.ย. 61 20,000           

9. โครงการบริการวชิาการทางวชิาการสู่ชุมชนตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ต.ค 61 10,000           

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ : พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิน่อย่าง

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

บริการวชิาการเพือ่สร้างคณุภาพ

ชวีติประชาชนและความเปน็อยู่

ของชุมชนใหม้คีวามเขม้แข็งและ

ย่ังยืน
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

10. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค 61 25,000           

11. นติคิา่ยอาสาและบริการวชิาการสู่ชุมชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15-16 ธ.ค.61 20,000           

12. โครงการอบรมบริการวชิาการดา้นการเงนิและการธนาคาร 

(การบริหารจัดการสนิเชื่อ เพือ่น าทางสู่การเปน็นกัการเงนิ 

และนกัธุรกจิรุ่นใหม่)

คณะวทิยาการจัดการ 1 ก.ค. 62 10,000           

13. โครงการบริการวชิาการ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 8 -9 ก.พ. 62 10,000           

14. โครงการบริการวชิาการแกชุ่มชน สาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 22 -23 ธ.ค. 61 30,000           

15. โครงการบริการวชิาการ การสง่เสริมทกัษะผู้สงูอายุเพือ่    

การพัฒนาคณุภาพชวีติ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากร    

มนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 5-6 ม.ค. 62 15,000           

16. โครงการบริการวชิาการแกชุ่มชน คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 14 - 16 พ.ย. 61 50,000           

17. โครงการบริการวชิาการ Towels' Creation Workshop อบรม

เชงิปฏบิตักิารการพับผ้าขนหนเูปน็รูปสตัว์

คณะวทิยาการจัดการ 29 พ.ย. 61 5,000             

18. โครงการบริการวชิาการ Cocktail & Mocktail Workshop 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการผสมเคร่ืองดื่ม Cocktail & Mocktail

คณะวทิยาการจัดการ 22 พ.ย. 61 15,000           

19. โครงการบริการวชิาการแกชุ่มชน สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 22 -23 ธ.ค. 61 25,000           
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

20. โครงการบรูณาการงานดา้นจุลชวีวทิยาอุตสาหกรรมรมเพือ่

พัฒนาอาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ม.ค. 62 20,000           

21. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการแปรรูปผลติภณัฑน์้ าพริก

เหด็มลิคก์ี้

คณะวทิยาศาสตร์ 24 ก.ค. 62 20,000           

22. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสู่

การพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด ์4.0

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ีค. - 31 พ.ค. 62 35,000           

23. โครงการบริการวชิาการภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศสู่

ชุมชนและทอ้งถิ่น

คณะวทิยาศาสตร์ 9-10 ก.พ. 62 10,000           

24. โครงการคา่ยชุมนมุ Food Science อาสาพัฒนาชุมชน        

 คร้ังที่  5

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 61 20,000           

25. โครงการสนบัสนนุงานบริการวชิาการ ตามความตอ้งการ

ของชุมชน

คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ย. 61 30,000           

26. โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 200,000         

27. โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสั้น สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนฯ การเกษตร 19-เม.ย.-62 10,000           

28. โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสั้น สาขาวชิาประมง คณะเทคโนฯ การเกษตร 13-ม.ีค.-62 10,000           

29. โครงการบริการวชิาการ "การสง่เสริมการเลี้ยงสตัวป์ศสุตัว์

และการแปรรูปผลผลติจากสตัว์" สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 24-พ.ย.-61 30,000           
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

30. โครงการบรูณาการงานวจิัยในดา้นบริการวชิาการ        

เร่ือง รูปแบบการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุมุ่งสู่การเปน็

วัยพฤฒพลงั

พยาบาลฯ 9 เม.ย. 62 22,450          

31. โครงการผู้สงูอายุยุคใหม ่กายใจแข็งแรง มุ่งสู่การเปน็

วัยพฤฒพลงั

พยาบาลฯ 9 เม.ย. 62 14,600           

32. โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนน าสขุภาพนกัเรียน การอบรม

เชงิปฏบิตักิาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน้และการชว่ยฟืน้คนื

ชพีขัน้พื้นฐาน

พยาบาลฯ 12,19 ธ.ค. 61 16,200           

33. โครงการยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ดา้นการอา่นการเขยีน

และการคดิวเิคราะหข์องนกัเรียนในระดบัการศกึษาขัน้

พื้นฐาน จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62        2,000,000

34. โครงการบรูณาการสหศาสตร์เพือ่การบริการสู่ความเขม้แข็ง

และย่ังยืนของชุมชนบา้นหนองตาไก ้หมู่ 4  ต าบลหนองกง  

อ าเภอนางรอง  จังหวัดบรีุรัมย์ (ชุดโครงการ)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1,686,800     

35. โครงการสง่เสริมความรักความสามคัค ีความเขา้ใจสทิธิ

หนา้ที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใตพ้ื้นฐานของสงัคม

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์เปน็ประมขุ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1,000,000      

36. โครงการการเพิม่มลูคา่ผ้าไหมสวายจีกเคมนีาโน เพือ่รองรับ

ความตอ้งการของตลาดสากล

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - ก.ย. 62 120,000         
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

37. โครงการพัฒนาแบบบรูณาการเพือ่เพิม่รายไดภ้ายใต ้        

ศาสตร์พระราชาวถิเีกษตรพอเพยีงใหก้บัชุมชนสวายจีก     

อ.เมอืง  จ.บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - ก.ย. 62 1,500,000      

38. โครงการสง่เสริมความรัก ความสามคัคดีว้ยการบรูณาการ

และสง่เสริมเพือ่พัฒนาชวีติ และตอบสนองชุมชนนา่อยู่ตาม

แนวทางพระราชด าริ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - ก.ย. 62 259,300        

39. โครงการการพัฒนาตลาดสนิคา้เกษตรสู่ความเขม้แข็ง       

 หมู่บา้น

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - ก.ย. 62 281,900        

40.  โครงการการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑจ์ากกลว้ยภเูขาไฟ 

หมู่บา้นโคกเมอืง  ต าบลจรเขม้าก  อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบรีุรัมย์ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนและ

สร้างอาชพีสู่ทอ้งถิ่นที่ย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 200,000         

41. โครงการระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่น าเสนอเสน้ทาง

การทอ่งเที่ยวและแหลง่สนิคา้แปรรูปจากภมูปิญัญาชาวบา้น

  ชุมชนบา้นโคกเมอืง  ต าบลจรเขม้าก  อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบรีุรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีความเปน็จริงเสริม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 120,000         

42.  โครงการสง่เสริมสขุภาวะผู้สงูอายุในชุมชนอย่างย่ังยืน คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 99,400           

43. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารออกแบบและสร้างแบบตดัตอ่

ดว้ยโปรแกรม Opti Tex ส าหรับกลุ่มทอผ้า

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 350,000        
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

44. โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพชุมชนของชุมชนบา้นเย้ยสะแก  

ต าบลเสมด็  อ าเภอเมอืง จ.บรีุรัมย์ (ชุดโครงการ)

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 1,000,000      

45. โครงการการพัฒนาทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์ เพือ่การ

วเิคราะหท์รัพยากรดนิและน้ าส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้

ประถมศกึษาสู่การพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นอย่างย้ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 100,000         

46.  โครงการการแปรรูปผลผลติจากขา้วเพือ่เพิม่มลูคา่          

 การเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 70,000          

47.  โครงการพัฒนาขดีความสามารถและยกระดบั วา่นหาง     

จรเข้

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 150,000         

48. โครงการการบรูราการการศาสตร์เกษตรแปรรูปสู่การสร้าง

อาชพีเกษตรกรตามแนวคดิหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ       

พอเพยีง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 250,000         

49. โครงการการบรูณาการศาสตร์สตัวบาลกบัการพัฒนา

เกษตรภายใตแ้นวคดิหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 120,000         

50. โครงการการผลติผักไฮโดรโปรนกิสเ์พือ่สขุภาวะที่ดตีอ่ชุมชน คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 137,300        

51.  โครงการการถา่ยทอดองคค์วามรู้การพัฒนาการเลี้ยงสตัว์

อนิทรีสู่การผลติเชงิพาณิชย์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 179,800        
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ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

52. โครงการถา่ยทอดความรู้แกเ่กษตรกรในการปลกุหญา้แฝก

เพือ่การอนรักษด์นิและน้ าเพือ่ปอ้งกนัการพังทลายของดนิ

ในพื้นที่การเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 60,000           

53. โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

ขา้วครบวงจร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 200,000         

54. โครงการพัฒนาขดีความสามรถและยกระดบัผลติภณัฑ ์เย่ือ

ไมไ้ผ่

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 150,000         

55. โครงการราชภฎัมหาวทิยาลยัพลงัแหง่แผ่นดนิ สร้างแผ่นดนิ

ใชเ้ปน็พลงัโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1,000,000      

56. โครงการสง่เสริมเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดลอ้มและสขุภาวะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราฎบรีุรัมย์ ณ 

เทศบาลต าบลบา้นกรวดปญัญาวัฒน ์อ.บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

 (ชุดโครงการ)

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30ก.ย. 62 1,500,000      

57.  โครงการเศรษฐกจิสร้างพลงัขับเคลื่อนใหมเ่พือ่การสร้าง

รายไดข้องชุมชน

บริการวชิาการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 100,000         

58. โครงการสาธติเกษตรผสมผสานตามวถิเีกษตรแนวใหมบ่น

ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง  ระยะที่ 1

ศนูย์ปะค า ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,000,000      

59.  โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้สู่ชุมชนดว้ยหลกัสตูรระยะ

สั้นจากผลติภณัฑพ์ื้นถิ่นเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิของทอ้งถิ่น

บริการวชิาการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 400,000         
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       ระยะเวลำ       
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60.  โครงการเสริมสร้างทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนกัเรียน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

บริการวชิาการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 200,000         

61. โครงการบริการวชิาการแกเ่ยาวชนจังหวัดบรีุรัมย์ในงานวัน

เดก็แหง่ชาติ

ส านกังานอธกิารบดี 12 ม.ค. 62 500,000         

62. โครงการการบริหารจัดการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยาม

บรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

วจิัยฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 3,000,000      

63. โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการทอ่งเที่ยว กฬีา และ

วัฒนธรรม

สนง.ตา่งประเทศ ต.ค. 61 -  ก.ย. 62 5,595,000     

64. โครงการพัฒนารูปแบบ/เคร่ืองมอืสง่เสริมและประเมนิ

คณุภาพ

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 -  ก.ย. 62 2,768,100     

65. โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่การบริการวชิาการและ

ผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชนห์นนุเสริมโครงการวจิัยและชุด

โครงการวจิัยที่ก าลงัด าเนนิการอยู่เพือ่ร่วมปรับทศิทางไปสู่

การใชป้ระโยชน์

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 100,000         

66. โครงการพัฒนาหนว่ยจัดการจรรยาบรรณวจิัยในมนษุย์และ

สตัวท์ดลอง

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 340,000        

67. โครงการสถาบนัรากแกว้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 200,000         
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68. โครงการบรูณาการพันธกจิสมัพันธย์กระดบั เศรษฐกจิ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้มเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่นอย่างย้ังยืน

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - ก.ย.62 280,000        

69. โครงการ การบรูณาการพันธกจิสมัพันธเ์พือ่แกไ้ขปญัหา

ความยากจนของประชาชนในทอ้งถิ่น

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - ก.ย.62 2,000,000      

70. UBI ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000      

71. UBI ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,000,000      

72. โครงการการใหท้นุสนบัสนนุคา่วัสดกุารเผยแพร่ผลงานวจิัย

ระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิและการจดทะเบยีนทรัพย์สนิ

ทางปญัญา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

120,000         

73. โครงการคา่ยภาษาอังกฤษบรูณาการเรียนการสอน การวจิัย

  และการบริการวชิาการ เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น (สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ)

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   

74. โครงการวจิัยและบริการวชิาการที่บรูณาการเรียนการสอน

ดว้ยคา่ยบรูณาการวทิยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ – สะเตม็

ศกึษา เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 15 - 16 ธ.ค. 61             30,000

75. โครงการบริการวชิาการ เร่ือง การน าหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวัยพ.ศ. 2560 ไปใชใ้นสถานศกึษา

คณะครุศาสตร์ 15 ธ.ค. 61             15,000

ยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชน OTOP

โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑติมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 Start Up

2. พัฒนากระบวนการการบรูณา

การบริการวชิาการเขา้กบัการ

เรียนการสอน/ งานวจิัย / ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม
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       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

76. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาตามแนวทางสากล (ORIGO 

 Education)

คณะครุศาสตร์ 1 - 30 พ.ย. 61             48,000

77. โครงการพัฒนานกัเรียนคดิเลขได ้ คดิเลขเร็ว คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค 61 -31 ม.ีค. 62                     -   

78. โครงการบริการวชิาการดา้นภาษาอังกฤษแกชุ่มชนและ

สถานศกึษาในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 พ.ย 61 50,000           

79. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะกระบวนการวจิัย

แบบโครงงานฐานวจิัยเพือ่บรูณาการกบัการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน

กองทนุการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   

80. สงิหอ์สีานสมัพันธ์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26-27 ม.ค.62 100,000         

81. โครงการบรูณาการการบริการวชิาการ การวจิัย การจัดการ

เรียนการสอน และศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิาการบญัช ีปี

การศกึษา 2561

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61- 31 พ.ค. 62 20,000           

82. โครงการบรูณาการบริการวชิาการ วจิัย และวัฒนธรรม

สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 17 ต.ค. 61 20,000           

83. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ฟสิกิสพ์ื้นฐาน คณะวทิยาศาสตร์ 23 ก.พ. 62 10,000           

84. โครงการดาราศาสตร์สญัจร 2562 คณะวทิยาศาสตร์ 25-26 ม.ค. 62 10,000           

Wilawan
Typewritten text
115



45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

85. โครงการนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการดา้น

วทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 16 พ.ย. 61 6,500             

86. โครงการสอบแขง่ขันคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 25 ก.ย. 61 29 ธ.ค. 61 40,000           

87. โครงการวันภมูสิารสนเทศศาสตร์ (GISDAY) คณะวทิยาศาสตร์ 12 พ.ย. 61 10,000           

88. การสร้างความเขม้แข็งดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลพรส าราญอย่างย่ังยืน

คณะเทคโนฯ การเกษตร 12-ธ.ค.-61 10,000           

89. โครงการสง่เสริมดา้นการท านศุลิปวัฒนธรรมประเพณี

ส าคญัทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

30,000           

90. โครงการสง่เสริมดา้นการท านศุลิปวัฒนธรรมประเพณี

ส าคญัทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

5,000             

91. โครงการคา่ยภาษาอังกฤษบรูณาการเรียนการสอน การวจิัย

  และการบริการวชิาการ เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62       1,792,800

92. โครงการตน้แบบการผลติครูและพัฒนาทกัษะ ทกัษะความรู้

ดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษาครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62        2,981,100

93. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การจัดการเรียนการ

สอนแบบ STEM Education ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             88,400
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94. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะกระบวนการวจิัย

แบบโครงงานฐานวจิัยเพือ่บรูณาการกบัการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแลโรงเรียนกอง

ทนุการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62           150,000

95. โครงการเปดิโลกเรียนรู้ เร่ือง สื่อสาระออนไลนเ์ยาวชน

ทอ้งถิ่นไทย  เรียนรู้ไดใ้ตร่้มพระบารมี

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62            87,700

96. โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             64,800

97. โครงการ “Inspiring Project for Astronomy Camp เปดิโลก

ดาราศาสตร์ เปดิโลกเรียนรู้สู่เยาวชนในถิ่นทรุกนัดาร”

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             85,200

98. โครงการพัฒนาทกัษะสมอง (Executive Function : EF) เพือ่

ชวีติที่ส าเร็จของเดก็ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             30,000

99. โครงการการพัฒนาอัจฉริยภาพการคดิทางคณิตศาสตร์

ส าหรับนกัเรียนในเขตจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             65,000

100. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การใชก้ลุ่มเคร่ืองมอื 

Education  Applications เสริมเทคนคิการสอนส าหรับครู

คณิตศาสตร์ในเขตจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62             45,000

101. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสร้างสื่อและนวัตกรรมการ

สอนสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62           150,000
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45,179,326

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

102. โครงการฟสิกิสส์ญัจร “คา่ยฟสิกิสใ์นชวีติประจ าวัน” คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 40,000           

103.  โครงการดาราศาสตร์สญัจร 2562 ส าหรับนกัเรียนใน

โครงการวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 35,000           

104. โครงการความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีกบั

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัและโรงเรียนที่มโีครงการ

หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 456,000         

105. โครงการพัฒนาสมรรณะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์เพือ่ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 350,000        

106. โครงการพัฒนาคู่มอืและชุดฝึกทกัษะการอา่นออกเขยีนได ้

เพือ่พัฒนาเปน็ครูตน้แบบ

สง่เสริม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 250,000         

107.  โครงการสง่เสริมและพัฒนาการอา่นออกเขยีนไดส้ าหรับ

นกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

สง่เสริม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,614,400      

108. โครงการวันวทิยาศาสตร์ คณะวทิย์ ส.ค. 62 250,000         

109. โครงการบริการวชิาการ ศลิปส์ร้างสรรค ์ศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 22-24 ก.พ. 62             40,000

110. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้คณุธรรม

จริยธรรม

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000      
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111. โครงการคา่ยนาฏการทอ้งถิ่นอาสา  สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 25-30 ม.ีค. 62             30,000

112. โครงการคา่ยพลศกึษาบริการวชิาการแกโ่รงเรียนและชุมชน คณะครุศาสตร์ 13-14 ม.ค. 62             33,000

113. โครงการบรูณาการทางดา้นดนตรีสู่ชุมชน  ส าหรับบณัฑติ

สาขาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ 25 ม.ค. 62             10,000

114. โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ไดใ้ตร่้มพระบารมี คณะครุศาสตร์ 30 ม.ค.- 6ก.พ.62               8,000

115. โครงการคา่ยราชพฤกษอ์าสา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   

116. โครงการมหาวทิยาลยัพีเ่ลี้ยง ประจ าป ี2561 คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   

117. โครงการบริการวชิาการโรงเรียนนคิมสร้างตนเอง 5 

(พัฒนาหลกัสตูรทอ้งถิ่น)

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   

118. โครงการประชุมกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนสาธติ พ.ย.61, พ.ค.62 20,000

119. โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน โรงเรียนสาธติ พ.ย.61, พ.ค.62 130,000

120. โครงการสร้างความร่วมมอืเครือขา่ยโรงเรียนสาธติ โรงเรียนสาธติ ต.ค.61 - ม.ค.62 95,000

121. โครงการบริการทางวชิาการดา้นการพัฒนาสงัคมเพือ่

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 - 3 ก.พ.  16-17 

ก.พ.16-17 ม.ีค. 62

60,000           

122. โครงการบริการวชิาการทางดนตรีเพือ่พัฒนาและตอบสนอง

ความตอ้งการของสถานศกึษาและชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ม.ค. 8 ก.พ. 62 11

 ก.พ. - 8 ม.ีค. 62

30,000           

123. โครงการบริการวชิาการทดสอบความรู้ภาษาไทย คร้ังที่ 16 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ธ.ค 61 20,000           

124. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืองคก์รดา้นการพัฒนาสงัคม

และชุมชน สาขาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 15 พ.ย. 61 20,000           

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นบริการวชิาการกบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ในและ/

หรือตา่งประเทศ
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       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

125. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการ

พยาบาลฯ 4 ธ.ค. 61 5,050             

126. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ

ส าหรับผู้บริหาร

พยาบาลฯ 24 - 26 ต.ค. 61 25,120          

127.  โครงการพัฒนาทกัษะการสร้างขอ้มลูประวัตสิว่นตวั 

(Profile) ของนกัศกึษาผ่านเว็บไซตเ์พือ่การแขง่ขันใน

ตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 200,000         

128. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ

บณัฑติฯ 1 พ.ย. 61 - 30 ธ.ค. 61 30,000           

129. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเครือขา่ยประชาสมัพันธภ์ายใน

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์เร่ือง การสร้างสื่อประชาสมัพันธ์

ในยุคดจิิทลั

ประชาสมัพันธ์ 24 - 25 เม.ย. 62 30,000           

130. โครงการสื่อสานสมัพันธส์ื่อมวลชนกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์

ประชาสมัพันธ์ 25 ธ.ค. 61 30,000           

131. โครงการตอ่ยอดพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง

มหาวทิยาลยั ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะแนวเพือ่ความ

เปน็มอือาชพี

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

          250,000
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132. โครงการ บริหารสาขาวชิา พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรและสนบัสนนุ

ความร่วมมอืของเครือขา่ยสถาปตัยกรรม 8 สถาบนั และ

องคก์รวชิาชพี

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 -30 ธ.ค.61 71,170          
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11,125,539

1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

ศนูย์คอมฯ 19-20 ม.ค. 62 40,000           

2. โครงการการตดิตามการพัฒนาและดแูลเว็บไซตข์องหนว่ยงาน ศนูย์คอมฯ 6-7 ม.ีค. 62 50,000           

3. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ซอ่มบ ารุงและใหบ้ริการ ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 300,000         

4. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือขา่ย ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 486,500         

5. โครงการบ ารุงรักษาระบบความมั่นคงของเครือขา่ย (MA      

Network Securities)

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 465,000         

6. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 100,000         

7. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริการการศกึษาออนไลน์ ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 575,400        

8. โครงการจัดหาระบปอ้งกนัและจัดการไวรัสคอมพวิเตอร์ 

(Anti-Virus)

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 400,000         

9. โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคมุเครือขา่ยไร้สาย (MA          

Wireless Controller)

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 137,500        

10. โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนฯ 

อุตสาหกรรม

1 -15 ม.ีค.62 16,500           

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๑. พัฒนายกระดบัทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความเสถยีรภาพครอบคลมุใน

การปฏบิตังิาน

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน
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งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

11. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิา        

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             50,000

12. โครงการหอ้งปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             45,000

13. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 600,000         

14. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 1,255,675     

15. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ใชใ้นการเรียนการสอนระดบั

มหาบณัฑติของสาขาวชิาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61             20,000

16. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 16,300           

17. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน

ดา้นปรัชญาและศาสนา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 41,900           

18. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน

ดา้นประวัตศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 38,000           

19. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ส านกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 900,000         
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งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

20. โครงการปรับปรุงเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสู่ความเปน็

เลศิและซอ่มแซมครุภณัฑ์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 339,455        

21. โครงการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 ม.ีค.62 20,000           

22. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการบริหารจัดการหลกัสตูรสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 80,000           

23. โครงการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัด

การศกึษา สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 30,000           

24. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 20,000           

25. โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 19 ม.ค. 62 10,000           

26. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและบ ารุงรักษาหอ้งปฏบิตักิาร 

จัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 361,609         

27. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิาร จัดหาวัสดปุระกอบ

หอ้งปฏบิตักิาร ซอ่มแซมครุภณัฑ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 50,000           

28. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารและซอ่มแซมครุภณัฑ ์

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 15-20 ต.ค.61 20,000           

29. โครงการบ ารุงรักษาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนฯ 

อุตสาหกรรม

1 ต.ค.61 10,000           

30. โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนฯ 

อุตสาหกรรม

ต.ค.61- พ.ค.62 50,000           

31. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสมัพันธ์ คณะเทคโนฯ 

อุตสาหกรรม

1 - 4 เม.ย. 62 15,000           
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11,125,539

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

32. พัฒนาฐานขอ้มลูสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25 ม.ค 62 10,000           

33. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู e-Thesis เพือ่จัดท าการ

เผยแพร่วทิยานพินธผ่์านระบบอนิเตอร์เนต็และบ ารุงเว็บไซต์

บณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

34. โครงการผลติสื่อรายการวทิยุกระจายเสยีงเพือ่ประชาสมัพันธ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 67,200           

35. โครงการผลติสื่อประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000         

36. โครงการซื้อพื้นที่สื่อประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 70,000           

37. โครงการพัฒนาระบบคลงัขอ้มลูผลงานวชิาการ BRU รองรับ

การจัดอันดบัมหาวทิยาลยั

ส านกัวทิยบริการฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

38. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

ผ่าน Google Scholar (Open Source Software)

ส านกัวทิยบริการฯ 15,22,29 พ.ย. 61 56,100           

39. โครงการประกวดเว็บไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ส านกัวทิยบริการฯ 25 ส.ค. 62 47,900          

40. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานการจัดหาเอกสารต ารา

อเิลก็ทรอนกิสภ์าษาไทย (E-Book Thai)

ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 100,000         

41. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานการจัดหาเอกสารต ารา

อเิลก็ทรอนกิสภ์าษาตา่งประเทศ (E-book)

ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 100,000         

42. โครงการจัดหาฐานขอ้มลูกฏหมาย ศนูย์วทิยบริการ 25 ต.ค. 61 30,000           

43. โครงการจัดหาฐานขอ้มลูกฤตภาคขา่ว ศนูย์วทิยบริการ 27 ต.ค. 61 15,000           

44. โครงการการผลติสื่อวันวานที่พากเพยีร วันเกษยีณที่ภาคภมูิ ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 30,000           

2. ยกระดบัฐานขอ้มลูและการ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและเชื่อถอืได้
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11,125,539

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

45. โครงการการผลติสื่อน าเสนอมหาวทิยาลยั ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 30,000           

46. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานจัดหาเอกสารต าราส าหรับ

บริการผู้ใช้

ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 2,500,000     

47. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานวารสารและสิ่งพมิพต์อ่เนื่อง ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 300,000        

48. โครงการผลติสื่อการสอน บทความวชิาการ ต ารา หนงัสอื คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 40,000           

49. โครงการคา่ยวชิาการไอท ี: (IT BRU CAMP) ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ค. 62 10,000           

50. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านกัวทิยบริการฯ 15 ธ.ค. 61 34,900           

51. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร

ในการประเมนิและตดิตามคณุภาพการสอนของอาจารย์

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

ส านกัวทิยบริการฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

52. โครงการพัฒนาบคุลากรส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านกัวทิยบริการฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 173,300        

53. โครงการสอบทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ

นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 52,400           

54. โครงการอบรมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นกัศกึษาป ี1

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 60,000           

55. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ศนูย์คอมฯ 10-11 ม.ิย. 62 40,000           

3. พัฒนาและเพิม่ทกัษะ

ความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศแก่

อาจารย์บคุลากร และนกัศกึษา

ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอน งานวจิัย

และบริการวชิาการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ
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11,125,539

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

56. โครงการการฝึกอบรมพื้นฐานการผลติสื่อดจิิทลัแบบเปดิ ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 21,700          

57. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานบริการสารสนเทศแก่

นกัศกึษาสาขาพยาบาลและผู้ใชบ้ริการ

ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 157,200        

58. โครงการเพิม่สมรรถนะของบคุลากรดา้น ICT ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 42,000           

59. การแขง่ขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพวิเตอร์ Internet

 of Things ระดบัอุดมศกึษา

ส านกัวทิยบริการฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
174,000        

Wilawan
Typewritten text
127



นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้คีวามโดดเดน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕  :  สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดดเดน่สูส่ากล

2,303,485

1. โครงการจัดการความรู้และสร้างมาตรฐานทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใต้

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค 61 -31 ม.ีค. 62               20,000

2. โครงการสง่เสริมทกัษะชวีติเพือ่ความเปน็ไทยและสากล โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย.61 - 31 พ.ค.62 220,000

3. โครงการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1ต.ค.61-30 เม.ย.62 70,000            

4. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ทอ้งถิ่นคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14-15 ม.ิย.62 10,000             

5. โครงการอนรัุกษ ์สง่เสริมและสบืสานอัตลกัษณ์ทาง

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใต ้สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 4 ธ.ค 61 10,000             

6. โครงการพัฒนาศลิปะดจิิทลัเพือ่การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม

อสีานใตสู้่สากล

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22-23 เม.ย.62 20,000            

7. โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24-25 พ.ย.61 20,000            

8. โครงการ “รุ่นพีรุ่่นนอ้งและศษิย์เกา่ใหมด่นตรี ใสใ่จชุมชนสนใจ

วัฒนธรรม”

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 5 ม.ิย 62 10,000             

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคค์วามรู้และฐานขอ้มลูทาง

ศลิปวัฒนธรรมใหม้มีาตรฐาน

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕
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2,303,485

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

9. สบืสานและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม (วันรพนีอ้มร าลกึถงึพระ

มหากรุณาธคิณุพระบดิาของกฎหมายไทย)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 ส.ค 62 5,700              

10. โครงการอนรัุกษ ์สบืสานศลิปะและวัฒนธรรม ท าบญุตกับาตร

 คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 24 เม.ย. 62 25,285            

11. โครงการอบรมศลิปการปอ้งกนัตวันานาชาตสิ าหรับมคัคเุทศก์ คณะวทิยาการจัดการ 31 ก.ค. 61 10,000             

12. โครงการจิตอาสาพัฒนาสงัคม : ทอ่งเที่ยวอาสาสมคัรอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาชุมชนและสงัคมอย่างย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 16- 17   ก.พ. 62 20,000            

13. โครงการพัฒนาศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่เพิม่มลูคา่

ทางเศรษฐกจิ

คณะวทิยาศาสตร์ 17 ต.ค. 61 20,000            

14. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูสารสนเทศและพพิธิภณัฑข์า้ว  

พื้นเมอืง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 30-เม.ย.-62 20,000            

15. โครงการสง่เสริมดา้นการท านศุลิปวัฒนธรรมประเพณีส าคญั

ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

30,000            

16. โครงการสง่เสริมดา้นการท านศุลิปวัฒนธรรมประเพณีส าคญั

ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

5,000               

17. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ     

องคก์าร

บณัฑติฯ 7 เม.ย.62 15,000            

18. งานรัฐพธิแีละวันส าคญัของชาติ กองประชุมฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 20,000            

19. กองพัฒฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 50,000            

20. กองพัฒฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 50,000            

โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมอสีานใต้

โครงการวันส าคญัของชาติ
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       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

21. โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษาร่วมสบืสานศลิปะ

และวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ค. 62                 8,000

22. โครงการชาวฟสิกิสร้์อยดวงใจใฝ่ธรรมะ คร้ังที่ 8 คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค. 62                 3,000

23. โครงการไหวค้รู  สู่ขวัญรับนอ้งสอ่งทาง สร้าง “ฅ” ฟสิกิส ์ปี

การศกึษา 2561

คณะครุศาสตร์ 13 ม.ิย. 62                 5,000

24. ไหวค้รูดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ 8-9 ม.ิย. 62               30,000

25. โครงการดนตรีไทยอุดมศกึษา คณะครุศาสตร์ 14 -15 ก.พ. 62               30,000

26. โครงการสบืทอดทว่งท านองร้อยกรองไทย คณะครุศาสตร์ 15 พ.ย. 62               50,000

27. โครงการนกัศกึษาครูวัยใส  จิตใจสะอาด  เปร่ืองปราชญด์ว้ย

คณุธรรม

คณะครุศาสตร์ 29-ม.ิย.-62               30,000

28. โครงการครุศาสตร์ร่วมใจอนรัุกษส์บืสานท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ 20 ก.ค. 62               20,000

29. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืกลุ่มศลิปะอนภุาคลุ่มน้ าโขง คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11-13 ม.ีค.62 20,000            

30. โครงการแลกเปลี่ยนทกัษะทางวชิาการดา้นการพัฒนาสงัคม 

(CSD สมัพันธ)์ คร้ังที่ 18

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26-27 ม.ค.62 30,000            

31. โครงการ 3 ด ี(3D) สง่เสริมศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

บายศรีสู่ขวัญรุ่นนอ้ง

คณะวทิยาการจัดการ พ.ค. 62 15,000            

32. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ศลิปวัฒนธรรมและ

พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะวทิยาการจัดการ 15 -18 พ.ค. 62 20,000            

2. ปลกูฝังจิตส านกึการสบืสาน

 อนรัุกษศ์ลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นอสีานใตใ้หก้บั

นกัศกึษา
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งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

33. โครงการสานสายใยพีน่อ้ง HRM คณะวทิยาการจัดการ 15 พ.ย. 61 20,000            

34. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา และบายศรีสู่ขวัญนกัศกึษาสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. 62 15,000            

35. โครงการสง่เสริมสบืสานศลิปวัฒนธรรมนเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 19 ม.ค. 62 23,000            

36. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ธ.ค. 61 20,000            

37. โครงการท าบญุสตัวท์ดลอง และอุทศิสว่นกศุลใหส้ตัวท์ดลอง

เพือ่งานวชิาการ  2561

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ต.ค. 61 5,000               

38. โครงการสบืสานประเพณีไทยชวีวทิยาร่วมใจอนรัุกษ์

ศลิปวัฒนธรรม  2561

คณะวทิยาศาสตร์ 24 ต.ค. 61 25,000            

39. โครงการพัฒนาจิตเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 5 เม.ย. 62 50,000            

40. โครงการอบรมธรรมะเพือ่เสริมสร้างคณุธรรม  จริยธรรม  

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 พ.ย. 61 20,000            

41. โครงการพธิที าบญุสาขาวชิาสถติปิระยุกตแ์ละกฬีาสถติสิาน

สมัพันธ์

คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 14 ต.ค. 61 5,000               

42. โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการ และสง่เสริมคณุธรรม

จริยธรรมท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม และศาสนาของนกัศกึษา

ใหมส่าขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 19 พ.ค. 62 10,000             
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43. โครงการสร้างจิตอาสาและสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนาแกนกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 16-17 ม.ีค. 62 10,000             

44. โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 17 ต.ค. 61,  19 ธ.ค 

61, 20 ก.พ. 62, 15 

พ.ค. 62

80,000            

45. โครงการจิตอาสาพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนอ้มน า

เศรษฐกจิพอเพยีงร้อยเรียงบรูณาการเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ม.ค. 62 130,000          

46. โครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความพร้อมดา้นคณุธรรมจริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ีค. - 31 พ.ค. 62 18,000            

47. โครงการสานสมัพันธพ์ีน่อ้งไอที คณะวทิยาศาสตร์ 22 ต.ค. 61 12,500            

48. โครงการสบืสานประเพณีวถิชีวีติสงัคมเกษตร คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61- เม.ย.62 10,000             

49. โครงการปลอ่ยปลาเพือ่การอนรัุกษว์ันวสิาขบชูา สาขาวชิา

ประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 29-พ.ค.-62 5,000               

50. โครงการสบืสานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

สาขาวชิาสตัวศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61-30 พ.ค.62 20,000            

51. โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวจิัย ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมทางการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 29-30 พ.ย.61 40,000            

52. โครงการแตง่กายดว้ยผ้าไหมตามวถิอีสีานใต้ พยาบาลฯ 16-พ.ค.-62 -                  

53. โครงการย้ิมงา่ยไหวส้วย พยาบาลฯ 16-พ.ค.-62 -                  
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54. โครงการสบืสานประเพณีไทยรดน้ าด าหวัขอพรผู้สงูอายุในวัน

สงกรานต์

พยาบาลฯ 9-เม.ย.-62 -                  

55. โครงการวันส าคญัของพยาบาล พยาบาลฯ 21 ต.ค.61, 12 พ.ค.

62, 24 ก.ย.62

1,000               

56. โครงการรักษส์ถาบนัพระมหากษตัริย์ พยาบาลฯ 23 ต.ค. 61 12 พ.ค. 

24 ก.ย. 62

1,000               

57. โครงการท านบุ ารุงพระพุทธศาสนาและกจิกรรมวันส าคญัของ

มหาวทิยาลยั

พยาบาลฯ 24-ต.ค.-61 1,000               

58. กฐินสามคัค ีประจ าป ี2561 มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ส านกัศลิปะฯ 14 พ.ย. 61 50,000            

59. เวยีนเทยีนเนื่องในวันมาฆบชูา ส านกัศลิปะฯ 1 ม.ีค. 62 10,000             

60. เวยีนเทยีนเนื่องในวันวสิาขบชูา ส านกัศลิปะฯ 29 พ.ค. 62 10,000             

61. เวยีนเทยีนเนื่องในวันอาสาฬหบชูา ส านกัศลิปะฯ 27 ก.ค. 62 10,000             

62. ถวายเทยีนพรรษาเนื่องในวันเขา้พรรษา ส านกัศลิปะฯ 25 ก.ค. 62 40,000            

63. ประเพณีลอยกระทง ส านกัศลิปะฯ 22 พ.ย. 61 30,000            

64. วันสงกรานต ์วันผู้สงูอายุ และอนรัุกษภ์มูปิญัญาการละเลน่

พื้นบา้นทอ้งถิ่นอสีาณ จังหวัดบรีุรัมย์

ส านกัศลิปะฯ 10 เม.ย. 62 60,000             

65. โครงการสง่เสริม อนรัุกษป์ระเพณีงานมหกรรมเวา่อสีาน 

จังหวัดบรีุรัมย์

ส านกัศลิปะฯ ธ.ค. 61 30,000            

66. โครงการวันราชภฏั ส านกัศลิปะฯ 14 ก.พ. 62 40,000            
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67. โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ

 บดนิทรเทพยวรางกรู

ส านกัศลิปะฯ 25 ก.ค. 62 50,000            

68. โครงการวันอนรัุกษม์รดกไทย เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ส านกัศลิปะฯ 2 เม.ย. 62 50,000            

69. โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ 9

ส านกัศลิปะฯ 10 ส.ค. 62 40,000            

70. โครงการเผยแพร่ศลิปะวัฒนธรรมในหรือตา่งประเทศ คณะครุศาสตร์ 12 ก.พ. 62               10,000

71. โครงการเผยแพร่ศลิปะวัฒนธรรมทัง้ในและตา่งประเทศ คณะครุศาสตร์ 14 ก.พ. - 10 ม.ีค. 62               20,000

72. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมมวยโบราณทัง้ในและ

ตา่งประเทศ

คณะครุศาสตร์ 16 ก.พ. 62               20,000

73. โครงการเผยแพร่แพร่ศลิปวัฒนธรรมภายในประเทศ (BRICC 

คร้ังที่ 3)

ส านกัศลิปะฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 100,000          

74. โครงการเผยแพร่แพร่ศลิปวัฒนธรรมตา่งประเทศ  (BRICC คร้ัง

ที่ 3)

ส านกัศลิปะฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000          

75. โครงการสบืสาน อนรัุกษศ์ลิปกรรมลุ่มน้ าโขง ส านกัศลิปะฯ 15 - 25 ก.พ. 62 30,000            

76. โครงการสบืสานอนรัุกษภ์มูปิญัญา ผ้าทอพื้นบา้นจังหวัด      

บรีุรัมย์

ส านกัศลิปะฯ 8 พ.ค. 62 30,000            

77. โครงการอบรมการเผยแพร่ดนตรีนาฏศลิป์ ส านกัศลิปะฯ 4 - 7 ม.ิย. 62 40,000            

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมภมูิ

ปญัญา ทอ้งถิ่นกบัหนว่ยงาน

ภายนอกเพือ่เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล
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11,067,498

1. โครงการเสริมศกัยภาพการจัดการเรียนรู้และการวจิัยส าหรับ

บคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ค. 62             60,800

2. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและบคุลากรในสาขาวชิาพล

ศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             50,000

3. โครงการพัฒนาคณาจารย์ระดบับณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 

2562

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             30,000

4. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการผลติผลงานทางวชิาการของ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 62- เม.ย. 62             22,250

5. โครงการพัฒนาอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะครุศาสตร์ 14 พ.ย.61             20,000

6. โครงการพัฒนาบคุลากรทางนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

7. โครงการพัฒนามหาวทิยาลยัพีเ่ลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             50,000

8. โครงการพัฒนาครูมอือาชพี โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค.61 - 31 พ.ค.62 45,000

9. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร โรงเรียนสาธติ ม.ีค.- พ.ค.62 200,000

10. โครงการสนบัสนนุบคุลากรเขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 110,000        

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับใหม้คีุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสูก่ารปฏบิัตงิานอย่างมอือาชพีสูม่าตรฐานสากล

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรใหม้มีาตรฐานตาม

กรอบของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) สู่ความเปน็นกัปฏบิตัมิอื

อาชพี

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
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11. โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

12. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรใหเ้ปน็ไป

ตามมาตรฐานคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 5,000             

13. โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคลสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-31 ม.ค.62 91,000           

14. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.61-30ก.ย.62 111,600        

15. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 84,000          

16. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 42,000          

17. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 70,000          

18. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 42,000          

19. พัฒนาคณาจารย์สาขาวชิานติศิาสตร์ใหม้ทีกัษะความรู้ความ

เชี่ยวชาญทางดา้นกฎหมาย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 63,000           

20. โครงการพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะความรู้ความสามารถ

เพิม่ขึ้นสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศนศ์าสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 49,000          

21. โครงการพัฒนาและสง่เสริมการเรียนการสอนสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์ฯ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 40,220          

22. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาภาษาไทยใหม้ทีกัษะความรู้

ความสามารถเพิม่ขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ก.ย 62 84,000          
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23. โครงการการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 21,000          

24. โครงการการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 14,000          

25. โครงการสนบัสนนุทางวชิาการผลติสื่อ/ต ารา คณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

26. โครงการพัฒนาอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 22 ธ.ค. 61 - 27 เม.ย. 

62

60,000           

27. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพือ่พัฒนาคณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 10 พ.ย. 61 30,000          

28. โครงการสมัมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนาหลกัสตูร

ของสาขาวชิา ประจ าป ี2563

คณะวทิยาการจัดการ 24-26 เม.ย. 62 150,000        

29. โครงการเพิม่พูนศกัยภาพผู้บริหารและพัฒนาบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 27,000          

30. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 61 - 15 ก.ค. 62 50,000           

31. โครงการ CS@CSR  ปทีี่ 1 คณะวทิยาศาสตร์ 22 - 23 ธ.ค. 61 40,000           

32. โครงการพัฒนาบคุลากรและสนบัสนนุวจิัยสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 15 พ.ค. 62 65,000           

33. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาชวีวทิยา  2561 คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 60,000           

34. โครงการดงูานนอกสถานที่ส าหรับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นกัศกึษา สาขาวชิาชวีวทิยา 2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 3 พ.ค. 62 59,200          

35. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 53,000          
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36. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการท างาน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61  7 ม.ค. 8 

เม.ย. 8 พ.ค. 62

19,000           

37. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 20,000           

38. โครงการพัฒนาบคุลากร คณะวทิยาศาสตร์ 25 - 30 ม.ิย. 62 30,000          

39. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 30,000          

40. โครงการพัฒนาคณุภาพบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม เพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ประจ าป ี

2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 15 พ.ค. 62 60,000           

41. โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 730,000        

42. โครงการสนบัสนนุการท าผลงานวชิาการคณาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 150,000        

43. โครงการจัดการองคค์วามรู้ดา้นการสร้างแนวปฏบิตัทิี่ดสี าหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 18 พ.ค. 62 30,000          

44. โครงการจัดการเรียนรู้ คณะวทิยาศาสตร์ 24 เม.ย. 62 30,000          

45. โครงการผลติต าราเพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ (One 

person one text)

คณะวทิยาศาสตร์ 14 พ.ย. 61,  19 ม.ค. 

62,  16 ม.ีค. 62, 18 

พ.ค. 62

40,000           

46. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 490,808        

47. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 30,000          
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48. โครงการพัฒนาบคุลากรศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ประยุกต์

ศนูย์วทิย์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 40,000           

49. โครงการพัฒนาศกัยภาพทกัษะทางวชิาชพีของคณาจารย์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 100,000        

50. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สายสนบัสนนุ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 30,000          

51. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62 100,000        

52. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62 75,000          

53. โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 พ.ค.62 63,000           

54. โครงการเพิม่ทกัษะวชิาการและวชิาชพีเกษตรศาสตร์ สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62 75,000          

55. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 450,000        

56. โครงการศกึษาอบรมและพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 35,000          

57. โครงการพัฒนาอาจารย์ ผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 60,000           

58. โครงการพัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 35,000          

59. โครงการพัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 70,000          

60.  โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 60,000           
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61. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 35,000          

62. โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นวชิาการและวชิาชพี พยาบาลฯ 14 - 17 ธ.ค. 61 57,000          

63. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธแ์ละ

คน้ควา้อสิระ

บณัฑติฯ 1 ธ.ค.60 20,000           

64. โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นวชิาการอาจารย์และนกัศกึษา

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 100,000        

65. โครงการพัฒนาบคุลากร ส านกัสง่เสริมวชิาการและงาน     

ทะเบยีน

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 95,000          

66. โครงการอบรมเชงิปฏบิตั ิ“เทคนคิการจัดการเรียนการสอน

รายวชิาวชิาศกึษาทั่วไป

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

67. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษา (การใหค้ าปรึกษาทาง

วชิาการ)

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

68. โครงการพัฒนาผู้สอนมอือาชพีและสายสนบัสนนุมอือาชพี กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 250,000        

69. โครงการตดิตามความกา้วหนา้ในการศกึษาระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอก

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           

70. โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการ กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

 1) สร้างระบบพีเ่ลี้ยงในการเขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                
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 2) KM การขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการจากประสบการณ์

รุ่นพีสู่่รุ่นนอ้ง

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

 3) การจัดท าคู่มอื การเขยีนผลงานทางวชิาการเพือ่ขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวชิาการ

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 4) จัดสรรปนัเวลาเพือ่กา้วเขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 150,000        

 5) โครงการอบรมการพัฒนาสายสนบัสนนุเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่

สงูขึ้น

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

 6) โครงการอบรมการเขยีนการวเิคราะหค์า่งานของสาย

สนบัสนนุ

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

 7) โครงการอบรมจัดท าคู่มอืการปฏบิตังิานของสายสนบัสนนุ 

เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้น

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

 8) โครงการสร้างระบบพีเ่ลี้ยงในการเขา้สู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้นของ

สายสนบัสนนุ

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

71. โครงการเบกิคา่ตอบแทนการประเมนิผลงานทางวชิาการแก่

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ(ผศ.,รศ.,ศ.)

กองการบคุคล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 255,000        

 1) ผศ. 20 ราย x 3 คน x 3,000 บาท

 2) รศ. 5 ราย x 3 คน x 4,000 บาท

 3)  ศ. 1 ราย x 3 คน x 5,000 บาท
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11,067,498

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

72. โครงการประชุมประเมนิเอกสารการสอนของอาจารย์เพือ่เขา้สู่

ต าแหนง่ทางวชิาการที่สงูขึ้น

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 124,000        

73. โครงกาคา่ตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ

กองการบคุคล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,200,000     

 1) ผศ. 20 ราย x 30,000 บาท

 2) รศ. 5 ราย x 50,000 บาท

 3) ศ.  1 ราย x 80,000 บาท

74. โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง     

วชิาการ

กองการบคุคล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -                

75. โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการที่

สงูขึ้น (คณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่และผู้ทรงคณุวุฒปิระ

เมลิผล)

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,050,000     

76. โครงการสง่เสริมการเขา้สู่การเปน็นานาชาตใินโครงการจัดการ

เรียนการสอนแบบสองภาษา รุ่นที่ 4 ส าหรับอาจารย์และ

บคุลากร

ส านกังานตา่งประเทศ 560,000         

   1) อบรมภาษาอังกฤษ 15 ชม. 2 หอ้ง 28 ม.ค.-8ก.พ. 62

   2) อบรมภาษาตา่งประเทศ 15 ชม. 2 หอ้ง 1-12 เม.ย. 62

   3) เพิม่วสิยัทศันต์า่งประเทศ/อบรมการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ 5 - 18 พ.ค. 62
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11,067,498

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

77. โครงการสง่เสริมการเขา้สู่ความเปน็นานาชาตขิองอาจารย์ ส านกังานตา่งประเทศ 160,000         

   1) อบรมภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 19-20 ม.ค.62

   2) อบรมไวยากรณ์เบื้องตน้ 18-28 ก.พ. 62

   3) อบรมการเขยีนแผนการสอน 4-15 ม.ีค. 62

   4) อบรมการออกขอ้สอบเปน็ภาษาอังกฤษ 18-29 ม.ีค. 62

78. โครงการพัฒนาบคุลากร และศกึษาดงูาน (สายสนบัสนนุ) ส านกังานตา่งประเทศ 19-21 ต.ค. 61 12,000          

79. พัฒนาคณาจารย์ดา้นการเรียนการสอนและการวจิัยการ

บริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             40,000

80. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ บคุลากร 

และนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6-7 ม.ีค.62 20,000           

81. โครงการเสริมสร้างทกัษะคณาจารย์ บคุลากร เพือ่รับมอืกบั

ความเสี่ยงและบริหารการเปลี่ยนแปลงในการกา้วสู่ไทยแลนด ์

4.0

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ต.ค. 61 10,000           

82. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 126,000        

83. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การ

วจิัยและพัฒนาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 พ.ค 62 20,000           

2. เสริมสร้างและสนบัสนนุ

อาจารย์และบคุลากรใหม้ทีกัษะ

และขดีความสามารถในการท า

วจิัย บริการวชิาการ  การ

จัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่างตอ่เนื่อง
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11,067,498

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

84. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 125,000        

85. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 196,000         

86. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/       

ประชุมวชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการเงนิและการ     

ธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 85,620          

87. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 28,000          

88. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/       

ประชุมวชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบริหาร       

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 115,000        

89. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 210,000        

90. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 160,000         

91. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 249,000        

Wilawan
Typewritten text
144



11,067,498

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

92. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 198,000        

93. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมทาง

วทิยาศาสตร์สู่เสน้ทางการจดลขิสทิธิ์ อนสุทิธบิตัรและ        

สทิธบิตัร

คณะวทิยาศาสตร์ 6 ม.ีค. 62 30,000          

94. โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการและวจิัยดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -31 พ.ค. 62 25,000          

95. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพทางวชิาการดา้นเทคโนโลยี     

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ก.พ. - 31 ม.ีค. 62 15,000          

96. โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 23,000          

97. โครงการเสริมสร้างบคุลกิภาพและเพิม่พูนทกัษะการเรียนรู้ดา้น

งานธุรการและงานสารบรรณ

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. - 15 พ.ย. 61 10,000           

98. โครงการเสริมสร้างและสนบัสนนุอาจารย์และบคุลากรใหม้ี

ทกัษะและความสามารถทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 -.31 พ.ค. 62 102,000        
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1 โครงการจัดหารายไดจ้ากทรัพสนิฯของมหาวทิยาลยั กลองคลงัและทรัพสนิ ต.ค. 61 - ก.ค. 62  - 

2 โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ กองนโยบายและแผน ต.ค. 61 - ก.ค. 62  - 

1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพย์สนิและเพิม่ชอ่งทางใน

การจัดหารายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัยใหสู้งสุด ตลอดจนเพิ่มชอ่งทางในการแสวงหารายได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัย ใหเ้กดิประสทิธิภาพและเกดิประโยชนส์ูงสุด

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
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351,662,525  

1. ครุศาสตร์แตง่กายสะอาดมารยาทงาม คณะครุศาสตร์ 8 ม.ค. 62              10,000

2. ปรับปรุงภมูทิศันส์ านกังานคณบดคีณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ม.ค. - ม.ิย. 62              50,000

3. เสริมขวัญและก าลงัใจแกค่รอบครัวครุศาสตร์ คร้ังที่ 5 คณะครุศาสตร์ 26 ธ.ค. 61              50,000

4. 60  กะรัต เพชรจรัสแสง ป ีพ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ 18 ก.ย. 62              50,000

5. จัดประชุมคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - ม.ค.62              10,500

6.  อบรมจัดซื้อ จัดจ้าง คณะครุศาสตร์ 24 ต.ค. 61              10,000

7. ปฐมนเิทศอาจารย์ใหมแ่ละบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61,12 ธ.ค. 61                5,000

8. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25 ธ.ค 61 5,000              

9. โครงการจัดท าแผนงบประมาณและตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่าย

งบประมาณ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค 61 5,000              

10. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ต.ค.61- 133,000         

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 ม.ค 62 25,000           

12. โครงการคนืสู่เหย้าชาวสิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 10 ก.พ. 62 3,000              

13. โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการระยะสั้นและระยะยาว คณะวทิยาศาสตร์ 17 ต.ค. 61 10,000            

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 8

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 8  : สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิัตงิานที่มุง่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

1. สร้างกลไกวัฒนธรรมองคก์ร

แกบ่คุลากรทกุระดบัและนกัศกึษา

ที่มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรม

 และการมสีว่นร่วมเพือ่น าไปสู่

การสร้างคา่นยิมขององคก์รที่มี

วัฒนธรรมคณุภาพ

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

Wilawan
Typewritten text
147



351,662,525  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

14. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดบัสาขาวชิาและ

ระดบัคณะ

คณะวทิยาศาสตร์ 7 พ.ย. 61 10,000            

15. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติและสร้างความผูกพันธต์อ่องคก์ร คณะวทิยาศาสตร์ 19 ธ.ค 61 ,16 ม.ค. 

62, 20 ก.พ. 62,  6 

ม.ีค. 62,  24 เม.ย. 62

5,000              

16. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และปรับแผนปฏบิตักิาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2563

คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61- เม.ย.62 20,000            

17. โครงการปรับภมูทิศันพ์ือ่การพัฒนาสนุทรียภาพดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมทางการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61- เม.ย.62 25,000           

18. โครงการกฬีาสามคัค ีประเพณีปใีหม่ คณะเทคโนฯ การเกษตร ธ.ค. 61- ม.ค.62 20,000            

19. โครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิและการ

แขง่ขันทกัษะทางวชิาชพีทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

TECHNOLOGY BRICC 3 nd

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 - 30 ก.พ. 62 70,000           

20. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร การสร้างองคก์รแหง่

การเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 131,000         

21. โครงการสร้างองคก์รแหง่การเรียนรู้  สู่การพัฒนาเศรษฐกจิ

ไทยแลนด ์4.0

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 18-22 ก.พ. 62 95,000           

22.  โครงการการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด ์

4.0 และบริหารสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 -30 พ.ค. 62 66,000            
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23. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์รการสร้างองคก์รแหง่

การเรียนรู้ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0  

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ต.ค. 61 53,000           

24. โครงการพัฒนาความเขม้แข็งขององคก์รเพือ่กา้วสู่องคก์รแหง่

การเรียนรู้

พยาบาลฯ 8-10 ธ.ค. 61

25. โครงการเสริมสร้างทกัษะชวีติดา้นเพศศกึษาใหก้บันกัศกึษา กองพัฒฯ ม.ีค. 62 20,000            

26. โครงการเสริมสร้างทกัษะชวีติโดยสร้างเกราะปอ้งกนั           

ยาเสพตดิ

กองพัฒฯ 21 พ.ย. 61 20,000            

27. จัดประกวดคดัเลอืก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดบัจังหวัด กองพัฒฯ ม.ค. 62 20,000            

28. โครงการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎแีกน่กัศกึษาและประชาชน

ทั่วไป

กองพัฒฯ  15 ธ.ค. 61    21 เม.ย.

 62

30,000           

29. โครงการอบรมการเขยีนหนงัสอืราชการและการเขยีน

โครงการส าหรับผู้น านกัศกึษา

กองพัฒฯ 16 พ.ค. 62 20,000            

30. โครงการอธกิารบดแีละผู้บริหารพบนกัศกึษา กองพัฒฯ 17 ต.ค., 14 พ.ย. 61 15,000           

31. เลอืกตั้งองคก์ารบริหารนกัศกึษาภาคปกติ กองพัฒฯ เม.ย 62 30,000           

32. นกัศกึษาวชิาทหารเขา้รับการอบรมภาคสนาม กองพัฒฯ ม.ค. - ม.ีค. 62 10,000            

33. show & share กจิกรรมนกัศกึษา กองพัฒฯ พ.ค. 62 40,000            

34. ปจัฉมินเิทศนกัศกึษาและตลาดแรงงาน กองพัฒฯ ม.ีค. 62 30,000           

35. โครงการปาฐกถาทางความคดิ (Ideas Worth Spreading) กองพัฒฯ 8 ก.พ. 62 20,000            

Wilawan
Typewritten text
149



351,662,525  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

36. กองพัฒฯ 6 - 7 ต.ค. 61 45,000           

37. ร่วมแขง่ขันทกัษะทางดนตรีในกฬีามหาวทิยาลยักลุ่ม

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

กองพัฒฯ ม.ค. 62 30,000           

38. ฟุตบอลราชภฏับรีุรัมย์คพั กองพัฒฯ ส.ค. 62 30,000           

39. ฟุตซอลราชภฏับรีุรัมย์คพัคร้ังที่ 12 กองพัฒฯ ส.ค. - ก.ย. 62 30,000           

40. เงนิรางวัลและคา่ตอบแทนนกักฬีาสร้างชื่อเสยีง กองพัฒฯ 3 ม.ีค. 62 150,000         

41. โครงการสร้างความรักวันราชภฏั 14 กมุภามนิมิาราธอนเกมส์

 คร้ังที่ 5

กองพัฒฯ 14 ก.พ. 62 50,000            

42. อัญเชญิตราพระราชลญัจกร ปทีี่ 7 กองพัฒฯ 1 ม.ิย. 62 200,000         

43. ไหวค้รูนกัศกึษาภาคปกติ กองพัฒฯ 27 ม.ิย. 62 150,000         

44. สบืสานประเพณีวันลอยกระทง กองพัฒฯ 2 พ.ย. 61 150,000         

45. สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒฯ ปลายเม.ย. 100,000         

46. สมเดจ็พระพุทธยอดฟา้มหาราชานสุรณ์ กองพัฒฯ 7 ก.ย. 62 82,500           

47. ประกวดมาร์ช ดาวเดอืน กองพัฒฯ 5 ต.ค. 61 150,000         

48. ด าเนนิงานองคก์ารบริหารนกัศกึษาภาคปกติ กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 100,000         

49. ไหวค้รูนกัศกึษาภาค กศบป. กองพัฒฯ 31 ส.ค. 62 50,000            

50. สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาค กศบป. กองพัฒฯ 15 -16 เม.ย. 62 55,000           

51. ปฐมนเิทศนน์กัศกึษาใหม ่ภาค กศบป. กองพัฒฯ 28 ก.ค. 62 30,000           

52. กฬีาสานสมัพันธ ์ภาค กศบป. กองพัฒฯ 19 ม.ค. 62 50,000            

53. ด าเนนิงานส านกังานสภานกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 40,000            

สบืสานประเพณีหอพัก...รับนอ้งใหมห่อพัก
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54. BRU Music Contest กองพัฒฯ 17 ต.ค. 61 50,000            

55. Big Cleaning Day BRU กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 25,000           

56. โครงการประชุมสมันาผู้น านกัศกึษา เครือขา่ยมหาวทิยาลยั

ราชภฏัตะวันออกเฉยีงเหนอื

กองพัฒฯ ม.ีค. 62 100,000         

57. BRU Students Market (ตลาดนดัมว่งเหลอืง) กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000           

58. โครงการสร้างพลงัสามคัคพีัฒนาความเขม้แข็งของชมรม กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 680,000         

59. โครงการสร้างสรรคส์ามคัค ีมว่ง - เหลอืง เกมส ์คร้ังที่ 47 กองพัฒฯ ม.ค. 62 925,000         

60. โครงการเชื่อมสมัพันธก์ฬีาสามคัคมีหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่ม 

มรภ.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

กองพัฒฯ ม.ีค. 62 800,000         

61. โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษาและแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง

กองพัฒฯ 26 - 27 ม.ค. 62 50,000            

62. โครงการท าดดีว้ยหวัใจปลกูจิตส านกึนกัศกึษากองทนุกู้ยืม กองพัฒฯ 23 พ.ย. 61 30,000           

63. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ กา้วสู่ Green University กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 40,000            

64. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ ร่วมใจปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรติ กองพัฒฯ 5 ม.ิย. 62 30,000           

65. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ หอพักสเีขยีว กองพัฒฯ ธ.ค. 61 40,000            

66. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ ร่วมใจพัฒนาหมู่บา้นราชภฏั กองพัฒฯ 21 - 23 ธ.ค. 61 50,000            

67. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ ปลกูจิคส านกึนกัศกึษาใหม ่ใสใ่จวนิยั

จราจร

กองพัฒฯ 5 ม.ิย. 62 30,000           

68. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ ผู้น านกัศกึษาสู่การรับนอ้งที่สร้างสรรค์ กองพัฒฯ 20 - 21 เม.ย. 62 80,000           
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69. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ ร่วมใจพัฒนาหอพัก กองพัฒฯ 2 - 3 ก.พ. 62 60,000            

70. โครงการสง่เสริมสขุภาพบคุลากรป ี2562 งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 25,000           

71. โครงการสง่เสริมความรู้เร่ืองโลหติและการบริจาคโลหติ งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000            

72. โครงการจิตอาสา First Aid งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000            

73. โครงการจิตอาสาควบคมุปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออกใน

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000            

74. โครงการประกวดผลงานนกัศกึษาดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 15,000           

75. โครงการอบรมการประยุกตใ์ชพ้ลงังานทดแทนตามแนว

พระราชด าริ

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000           

76. โครงการปลกูจิตส านกึดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานใหแ้กน่กัศกึษา

ใหมใ่นงานปฐมนเิทศนกัศกึษา

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000            

77. โครงการประกวดอาคารและแมบ่า้นประจ าอาคารอนรัุกษ์

พลงังานดเีดน่

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 23,500           

78. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจบคุลากรคณะวทิยาการ

จัดการ ในการปฏบิตังิาน

คณะวทิยาการจัดการ 10 ต.ค. 61 - 20 ก.ย. 

62

230,000         

79. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์ละปลกูจิตส านกึใหเ้กดิวัฒนธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรบณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

12,000           

80. เงนิเดอืน กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 59,201,600    

81. คา่จ้างประจ า กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,323,700     

2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บคุคล สร้างแรงจูงใจ  สวัสดกิาร

และสทิธปิระโยชนแ์กบ่คุลากรทกุ

ระดบัเพือ่ใหม้คีณุภาพชวีติและ

รักษาบคุลากรที่ดอีย่าง มี

ประสทิธภิาพ
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82. คา่จ้างชั่วคราว กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 27,958,400   

83. คา่ตอบแทนพนกังานราชการ กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 8,405,300      

84. คา่ตอบแทนเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยั กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 184,920,400  

85. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบมวีาระ กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 11,902,000    

86. คา่ตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหนง่ กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,905,600      

87. คา่เชา่บา้น กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 522,000         

88. เงนิประจ าต าแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 150,000         

89. เงนิประจ าต าแหนง่คณะพยาบาล กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 3,000,000      

90. คา่ตอบแทนการสอนและธุรการ (ใชร่้วมกบัเงนิกนั) กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 10,000,000    

91. คา่เบี้ยประกนัสงัคม กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,500,000      

92. คา่ตอบแทนการเกบ็ขยะ กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 480,000         

93. คา่สาธารณูปโภค กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 22,131,800    

94. ทนุเพชรราชภฏั กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,200,000      

95. กองทนุสวัสดภิาพนกัศกึษา กองคลงั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,000,000      

96. โครงการคา่ตอบแทนการคมุสอบปลายภาคประจ าปกีารศกึษา

  2561

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000         

97. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ         

ปฏบิตังิาน

  1) พัฒนาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย.            661,000
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351,662,525  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

  2) สง่ผู้บริหารเขา้ร่วมสมัมนา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 

62

           100,000

  3) ศกึษาดงูาน คณะครุศาสตร์ 6 - 8 ธ.ค.61            150,000

98. โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8-10 ม.ิย 62 180,000         

99. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจแกบ่คุลากรคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 

62

221,225         

100. โครงการเพิม่วสิยัทศันข์องคณาจารย์ นกัศกึษาและศษิย์เกา่

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 3 ม.ีค. 62 50,000            

101. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์กอ่าจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 18 - 19 ม.ค.62 30,000           

102. โครงการเสริมสร้างวสิยัทศันก์ารศกึษาดา้นสาขาวชิาสตัว

ศาสตร์แกน่กัศกึษา เจ้าหนา้ที่และคณาจารย์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 25 ม.ค. 62 15,000           

103. โครงการสนบัสนนุการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทและปริญญา

เอกและรายใหม ่47 ราย (ใชร่้วมเงนิกนั)

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,200,000      

104. โครงการอบรมสมัมนาเพือ่พจิารณาความเชี่ยวชาญทกัษะ

วชิาชพีเพือ่ประกอบการตอ่สญัญาจ้าง

กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 70,000           

105. โครงการสมทบกองทนุสวัสดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั กองคลงัฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 5,000,000      
106. โครงการจัดท าประกนัชวีติบคุลากร กองคลงัฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 500,000         

107. เงนิอุดหนนุวชิาชพีวศิวกร/สถาปนกิ ออกแบบฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 660,000          
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252,184,134

1. โครงการจัดหาครุภณัฑค์ณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ม.ิย. 62       1,187,353

2. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการหนว่ยงาน 

ปงีบประมาณ 2562

  1) ส านกังานคณบดคีณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 61          354,882

  2) กลุ่มวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 61           146,404

  3) กลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62          282,799

  4) กลุ่มวชิาพื้นฐานการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.61- เม.ย.62             99,000

  5) กลุ่มวชิาทดสอบและวจิัยทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62           150,000

  6) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62          113,172

  7) สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62          176,082

  8) สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62                     -   

  9) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62            42,393

  10) สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             62,605

  11) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62                     -   

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุ

ตอ่องคก์ร

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

  12) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62           166,215

  13) สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62          214,418

  14) สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62               9,996

  15) สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62           234,695

  16) สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62          214,434

  17) สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62            65,174

3. โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การอบรมและประชุม

วชิาการของอาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             30,000

4. โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่อบรมละประชุมวชิาการ

ของอาจารย์และนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61- เม.ย. 62             35,000

5. โครงการประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวชิาบริหาร

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ม.ิย. 62             13,400

6. โครงการประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

 ปกีารศกึษา 2562

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61- 30 ม.ิย. 62             10,000

7. โครงการขึ้นทะเบยีนรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ 24 - 25 ต.ค. 61 6 - 7

 ม.ีค. 62

            20,000

8. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงานรายวชิากลุ่ม

วชิาหลกัสตูรและการสอน

คณะครุศาสตร์ 23 ม.ค 62             15,000
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

9. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงานรายวชิากลุ่ม

วชิาทดสอบและวจิัยการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 30 ม.ค. 62            17,464

10. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงานรายวชิากลุ่ม

วชิาจิตวทิยาและการสอน

คณะครุศาสตร์ ม.ค. 62             10,000

11. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงานรายวชิากลุ่ม

วชิาพื้นฐานการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 24 ม.ค. 61             10,000

12. โครงการประกนัคณุภาพระดบับณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 

2562

   1) สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - เม.ย. 62             10,000

   2) สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศกึษา (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61 - เม.ย. 62             10,000

   3) สาขาวชิาดนตรีศกึษา (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ ส.ค. 62             10,000

   4) สาขาวชิาการบริหารการศกึษา (ค.ม.) และ (คด.) คณะครุศาสตร์ ม.ค. - พ.ค. 62             20,000

13. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 10 เม.ย. 62             20,000

  1) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  2) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  3) สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  4) สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  5) สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

  6) สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 10 ก.ค. 62             10,000

  7) สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  8) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  9) สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ 1-10 ก.ค. 62             10,000

  10) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 1-10 ก.ค. 62             10,000

  11) สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

  12) สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62             10,000

14. โครงการคา่อาหารกลางวันนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 3,485,000

15. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 1,181,000

16. โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองนอนและของใช้ โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 206,000

17. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ธ.ค. 61,ก.พ.,พ.ค.62 43,700

18. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ต.ค.61,ม.ค.,พ.ค. 62 130,000

19. โครงการโรงเรียนสเีขยีว (Green School) โรงเรียนสาธติ ต.ค.61-เม.ย.62 75,000

20. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค.61 - 31 พ.ค.62 20,000

21. โครงการคา่หนงัสอืเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 61.- 31 พ.ค.62 406,000

22. โครงการคา่อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 61.- 31 พ.ค.62 247,100

23. โครงการคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 61.- 31 พ.ค.62 265,600

24. โครงการคา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย. 61.- พ.ค.62 354,100
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

25. โครงการด าเนนิงานเพือ่จัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

26. โครงการสนบัสนนุและสง่เสริมประสทิธภิาพการบริหารงาน

ตามนโยบายมหาวทิยาลยั คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 600,000         

27. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 10,000           

28. โครงการภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจของผู้ใช้

บณัฑติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 5,000             

29. โครงการอบรมและตดิตามการประกนัคณุภาพการศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 60,000           

30. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 10,000           

31. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 10,000           

32. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 20,000           

33. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 10,000           

34. โครงการพัฒนางานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 - 4 ม.ิย. 62 10,000           
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35. โครงการพัฒนางานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

การพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 - 4 ม.ิย. 62 20,000           

36. โครงการความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

ดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 พ.ค. 62 10,000           

37. พัฒนาและตดิตามงานประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 - 31 พ.ค. 62 15,000          

38. โครงการประกนัคณุภาพสาขาาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 25,000          

39. โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 ม.ีค. 62 10,000           

40. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 20,000           

41. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี

คณะวทิยาการจัดการ 6 - 8 ม.ิย. 62 20,000           

42. โครงการตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ี

คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 30,000          

43. โครงการบริหารจัดการงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

ระดบัคณะ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 85,000          

44. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.61 - พ.ค. 62 90,000           

45. โครงการจัดหาวัสดุ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 61 - 8 พ.ค. 62 340,999        

Wilawan
Typewritten text
160



252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

46. โครงการจัดซื้อหนงัสอื คณะวทิยาศาสตร์ 16 ต.ค. 61 15,000          

47. โครงการการบริหารจัดการศกึษาของสาขาวชิาภมูศิาสตร์

และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค.62 166,916         

48. โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 767,478       

49. โครงการบริหารงานสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 373,084       

50. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ก.ค. 62 10,000           

51. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1-3 ส.ค. 62 10,000           

52. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 24 ต.ค. 61 10,000           

53. โครงการสง่เสริมงานประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 5 ม.ิย. 62 10,000           

54. โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 10,000           

55. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 31 ก.ค. 62 10,000           

56. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 3 ส.ค. 62 10,000           

57. โครงการประกนัคณุภาพสาขา คณะวทิยาศาสตร์ 1 -  31 ก.ค. 62 10,000           

58. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม เพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 30 ต.ค. 61 5,000             

59. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.ค. 62 ,7 ส.ค. 62 10,000           

60. โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร์ 25 - 27 ม.ิย. 62 50,000           

61. โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 17 ก.ค. 62 50,000           
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62. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 8 เม.ย. 62 10,000           

63. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 8 เม.ย. 62 10,000           

64. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและสร้างเครือขา่ย

ประกนัคณุภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนฯ การเกษตร ก.ค.-62 10,000           

65. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร ก.ค.-62 10,000           

66. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรประมง คณะเทคโนฯ การเกษตร 20-31 พ.ค.62 10,000           

67. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและสร้างเครือขา่ย แก่

นกัศกึษา บคุลากร และคณาจารย์สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนฯ การเกษตร 20-31 พ.ค.62 5,000             

68. โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรมของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 288,181       

69. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร การจัดหาทรัพยากร

เพือ่การบริหารจัดการหนว่ยงาน

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 180,000        

70.  โครงการด าเนนิการบริหารจัดการองคก์ร และการศกึษา สู่

การพัฒนาเคลื่อนเศรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 239,500        

71.  โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรม สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 30,590          

72. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร การบริหารจัดการ

การปฏบิตังิานอย่างมธีรรมาภบิาลและมปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค.61 -30 ธ.ค.61 50,000           
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73. โครงการด าเนนิการบริหารสาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 61 322,480        

74.  โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

และการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพการศกึษา

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 50,000           

75. โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

76.  โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  สาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

77. โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

78. โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

79. โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

80. โครงการการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  สาขาวชิาเออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม 3 - 7 ม.ิย. 62 10,000           

81. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองสถาบนัการศกึษา

พยาบาลโดยสภาวชิาชพี

พยาบาลฯ 20-ก.พ.-62 -                

82. โครงการบริหารจัดการภายในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล พยาบาลฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 205,000        

83. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา พยาบาลฯ 10 พ.ค. 62 26,330          
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84. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของบณัฑติวทิยาลยั บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 200,000        

85. โครงการบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 - 31 ส.ค. 62 20,000           

86. โครงการจ่ายคา่ตอบแทนการสอนและธุรการ บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 4,000,000     

87. โครงการพัฒนานกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 50,000           

88. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา บริการวชิาการ ไมค่วรเกนิ ก.ค. 62 10,000           

89. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ส านกังานเพือ่บริหารจัดการ

โครงการ

บริการวชิาการ ไมค่วรเกนิ ก.ค. 62 150,000        

90. โครงการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.61 - พ.ค.62 300,000        

91. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สถาบนัวจิัยฯ 28-พ.ค.-62 20,000           

92. โครงการจัดประชุมสามญัสภาคณาจารย์และขา้ราชการ สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 149,800        

93. โครงการประชุมเครือขา่ยที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการแหง่ประเทศไทย

สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 30,000          

94. โครงการบริหารจัดการส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ส านกัศลิปะฯ พ.ค. 62 160,000         

95. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา ส านกัศลิปะฯ พ.ค. 62 20,000           

96. โครงการบริหารจัดการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านกัวทิยบริการฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 350,000        

97. โครงการกจิกรรมสง่เสริมการอา่นของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยบริการ 1-15 ก.พ. 62 40,000           

98. โครงการหอ้งสมดุสเีขยีว (Green Library) ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 40,000           
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99. โครงการการจัดซื้อวัสดเุพือ่สนบัสนนุการด าเนนิการงานศนูย์

เทคโนโลยีการศกึษา

ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 120,000        

100. โครงการประชุมสภาวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62           500,000

101. โครงการประชุมกรรมการวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62           150,000

102. โครงการด าเนนิงานและใหบ้ริการส านกัสง่เสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 500,000        

103. โครงการจัดท าคู่มอืนกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2562 สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

104. โครงการจัดท าขอ้สอบรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 350,000        

105. โครงการคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษ (เงนิกนั) สง่เสริมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

106.  โครงการบริหารจัดการงานทะเบยีนและประมวลผล ทะเบยีนฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 1,100,000     

107. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังานสภา

มหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000        

108. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานประชุมสภามหาวทิยาลยั สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,600,000      

109. โครงการสนบัสนนุการประชุมกรรมการอื่นที่สภา

มหาวทิยาลยัจัดตั้ง

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 150,000        

110. โครงการประชุม 3 สภา สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 450,000        

111. โครงการบริหารจัดการส านกังาน ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 100,000        

112. โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรหนว่ยงานตรวจสอบ

ภายใน

ตรวจสอบภายใน ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

113. โครงการเตรียมความพร้อมประกนัคณุภาพภายในระดบั

หลกัสตูร

ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 110,000        

114. โครงการประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,500,000     

115. โครงการประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัคณะและส านกั ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 380,000        

116. โครงการประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัสถาบนั ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 110,000        

117. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้น

ทะเบยีนเผยแพร่หลกัสตูรที่มคีณุภาพ

ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

118. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดความรู้เกี่ยวกบัการใช้

ระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

119. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การอบรมหลกัสตูร  

เลขานกุารส าหรับการประเมนิคณุภาพการศกึษาในระดบั   

หลกัสตูร

ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

120. โครงการบริหารจัดการและการด าเนนิงานของยานพาหนะ

 1) น้ ามนัเชื้อเพลงิ ฝ่ายยานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 400,000        

 2) ประกนัภยัและตรวจสภาพรถ ฝ่ายยานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 852,500        

 3) วัสดสุ าหรับดแูลท าความสะอาดรถ ฝ่ายยานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

 4) ซอ่มบ ารุงรถยนต์ ฝ่ายยานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,000,000     

121. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน งานอนรัุกษพ์ลงังาน อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 120,000        
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งบประมำณท่ี
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ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

122. โครงการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายใน

มหาวทิยาลยั

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 250,000        

123. โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่และบริการ

 1) คา่วัสดไุฟฟา้ กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

 2) คา่วัสดปุระปาและสารผลติน้ าประปา กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 500,000        

 3) คา่วัสดงุานกอ่สร้าง กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

 4) คา่วัสดสุ านกังาน กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 5) คา่วัสดงุานตดัหญา้และพัฒนาภมูทิศัน์ กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 100,000        

 6) คา่จ้างเหมาและคา่ซอ่มรถ อุปกรณ์ของหนว่ยงาน กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 7) คา่ปฏบิตังิานลว่งเวลา กองอาคารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

124. โครงการบริหารจัดการกองการพัสดุ

 1) จัดซื้อวัสดสุ านกังาน พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 400,000        

 2) จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์งานบา้นงานครัว พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 1,000,000     

 3) คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาลฟิต์ พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 2,000,000     

 4) คา่เบี้ยประชุม คา่ตอบแทน คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 

และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000        

 5) คา่ถา่ยเอกสารและรูปแบบรายการ พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 6) คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ ์(ใชเ้งนิกนั) พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 -                

 7) คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ พัสดุ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 80,000          

Wilawan
Typewritten text
167



252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

 8) โครงการจัดหาครุภณัฑก์ารศกึษา พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 11,327,900  

 9) โครงการกอ่สร้างกลุ่มอาคารปฏบิตักิารดา้นสงัคมศาสตร์ พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 78,326,100  

 10) โครงการกอ่สร้างกลุ่มอาคารหอพักนกัศกึษาคณะครุ

ศาสตร์

พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 25,000,000   

 11) โครงการกอ่สร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 30,000,000   

 12) โครงการปรับปรุงอาคารสถาบนัวจิัยและบริการทาง

วชิาการ

พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 3,000,000     

 13) โครงการปรับปรุงศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ประยุกต์

พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 4,000,000     

 14) โครงการปรับปรุงทางเดนิเทา้พร้อมท าหลงัคาคลมุ

ทางเดนิ

พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 3,000,000     

125. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของกองคลงัและทรัพสนิ 

ส านกังานอธกิารบดี

กองคลงัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 400,000        

126. โครงการอบรมการปฏบิตังิานดา้นการเงนิการคลงั กองคลงัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

127. โครงการจัดท าตุ้นทนุผลผลติ ป ี2561 กองคลงัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000           

128. โครงการจัดซื้อเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑท์ี่ไมใ่ชย่า งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 400,000        

129. โครงการจัดหาวัสดฑุส์ านกังาน งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 25,000          

130. โครงการบริหารจัดการส านกังานอธกิารบดี กองกลาง ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

131. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านกังานอธกิารบดี กองกลาง ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           
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ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

132. บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง ต.ค. 61 - พ.ค. 62 170,000        

133. การปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ กองกลาง 18 ก.พ. 62 87,000          

134. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน

กองกลาง 1-3 พ.ค. 62 670,000        

135. โครงการบริหารจัดการงานประชาสมัพันธ์ ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 100,000        

136. โครงการสนบัสนนุการจัดการศกึษา

 1) แบตเตอร่ี 16 ลกู ๆ ละ 10,000 บาท ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 160,000         

 2) น้ ากลั่นแบตเตอร่ี ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000           

 3) วัสดอุุปกรณ์ซอ่มบ ารุง ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 4) อุปกรณ์ประจ ากาย ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

 5) กลอ้งวงจรปดิ 8 ชุดๆละ 15,000 บาท ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 75,000          

 6) วัสดสุ านกังานและงานจราจร ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           

137. โครงการประชุมเพือ่การจัดการศกึษาและการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลยั

 1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบ.) กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000        

 2) จัดประชุมคระกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัระดบัสงู 

(กบส.)

กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 150,000        

 3) จัดประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวทิยาลยั กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        
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งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

 4) จัดประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงานในต าแหนง่อธกิารบด ีคณบด ีผู้อ านวยการ

ส านกั/สถาบนั

กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 250,000        

 5) จัดประชุมคณาจารย์และขา้ราชการ และพนกังาน

เจ้าหนา้ที่

กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 280,000        

 6) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส าคณะ/ส านกั กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

138. โครงการบริหารจัดการกองประชุมและพธิกีาร กองประชุมฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 250,000        

139. โครงการบริหารจัดการกองการบริหารงานบคุคล กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000        

140. ประชุมกรรมการบริหารงานบคุคล กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 120,000        

141. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา กองการบคุคล ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000           

142. โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน กองแผนฯ ต.ค. 61- พ.ค. 62 400,000        

143. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนฯ 22-24 พ.ค. 62 400,000        

144. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังาน ออกแบบฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 200,000        

145. คา่ตอบแทนการควบคมุงานกอ่สร้าง ออกแบบฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 115,200        

146. คา่ตอบแทนการตรวจการจ้าง ออกแบบฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 120,000        

147. คา่ตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง          

 /ผู้ควบคมุงาน

ออกแบบฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 300,000        

148. โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานกัศกึษา กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 300,000        

149. ด าเนนิงานศนูย์ DDS กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           
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       ระยะเวลำ       
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

150. ประชาสมัพันธก์องพัฒนานกัศกึษา กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           

151. โครงการการประกนัคณุภาพการศกึษากบัการพัฒนา

กจิกรรมนกัศกึษา

กองพัฒฯ 16 พ.ค. 62 10,000           

152. ประกนัคณุภาพการศกึษา กองพัฒฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 10,000           

153. โครงการสนบัสนนุผู้บริหารเขา้ประชุมเชงินโยบาย ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 800,000        

154. โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพร่ผลงานของอาจารย์อาวุโส (งานเกษยีณ)

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 230,000        

155. โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์มว่ง - เหลอืงเกมส์ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 150,000        

156. โครงการสร้างคา่นยิมความรักและความรับผิดชอบตอ่องคก์ร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 500,000        

157. โครงการแขง่กฬีาอาจารย์และบคุลากร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,000,000     

158. โครงการสร้างความรักความผูกพัน ปใีหม่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 550,000        

159. โครงการขุมปญัญาราชภฏั (ตอ้นรับขุมปญัญาชอ่ใหม)่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 100,000        

160. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพีบคุลากร

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 30,000          

161. งบส ารองเพือ่การบริหาร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 45,000,000   

162. โครงการฝึกซอ้มและเขา้ร่วมพระราชทานปริญญาบตัร กองพัฒฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 600,000         

163. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000     

164. โครงการส าหรับงานเพิม่ - ลด งานกอ่สร้าง พัสดุ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000     

165. โครงการสร้างมหาวทิยาลยัสเีขยีว กองอาคารฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 2,000,000     

166. โครงการบริหารจัดการงานส านกังานตา่งประเทศ ส านกังานตา่งประเทศ ต.ค. 61 – ม.ิย. 62 100,000        
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252,184,134

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

167. โครงการอบรมคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)

ประกนัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

168. โครงการจัดท าคู่มอืกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบตา่งๆ 

ของมหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

169. โครงการอบรมการพัฒนาระดบัครุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้นของฝ่าย

ปฏบิตังิานมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประจ าปกีารศกึษา 

2561

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 61 - พ.ค. 62 50,000           

170. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารบรืหารความเสี่ยง กองแผนฯ 28-29 พ.ย. 61 50,000           

171. โครงการอบรมการควบคมุภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 61 - พ.ค. 62 30,000          

172. โครงการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 61 - พ.ค. 62 20,000           

173. โครงการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิตัิ

ราชการ

พยาบาลฯ 6 พ.ย. 61 1,620             

174. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การจัดท าแผนปฏบิตักิาร

แบบมสีว่นร่วม

พยาบาลฯ 23-26 พ.ค. 62 -                

175. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมสีว่นร่วมของ

อาจารย์และบคุลากร

พยาบาลฯ 7 พ.ย. 61 11,470          

176. โครงการท าดดีว้ยหวัใจ I don' & cheat (ฉนัไมโ่กง) กองพัฒฯ 9 ก.พ. 62 30,000          

2. ระดบัพัฒนาคณุธรรมความ

โปร่งใส ในการด าเนนิงาน
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ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

และแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
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