แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

กองนโยบำยและแผน
สำนักงำนอธิกำรบดี

บทสรุปแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อเป็น
แผนในการปฏิบัติหลั กในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกั บปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลั ยซึ่ งการจั ดการแผนปฏิ บัติ การ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ ระดมความคิ ด
จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ สานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5 และการจัดทาแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5
เป็ นหลั กในการจั ดท า โดยสาระส าคั ญประกอบด้ วย วิ สั ยทั ศน์ พั นธ์ กิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ จานวน
9 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ ัด 6 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 555 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย
และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 7 ตัวชีว้ ัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 85 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อตอบสนองความต้ องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 117 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จั ด การ รองรั บ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับสากล
ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด 3 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 41 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
ให้มีความโดดเด่นสู่สากล
ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 67 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 131 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบด้วย ๒ ตัวชีว้ ัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 75 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด 2 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 206 โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 1,279
โครงการ รวมเป็นจานวนเงิน 699,021,500 บาท
โดยในการแปลงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติระดับคณะ/สานัก/สถาบัน คือ การนายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการดาเนินการ
ที่ ส าคั ญ คื อ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารของ คณะ/ส านั ก /สถาบั น ที่ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะ/สานัก/สถาบัน จะต้องกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
ระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสาคัญ
ที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็น
มหาวิทยาลั ยชั้นน าของภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ และมี อัตลั กษณ์ มีคุ ณภาพมาตรฐานความเป็นเลิ ศ
และเป็นที่ยอมรับของสังคม

การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เพื่ อให้ บรรลุ ตามแผนกลยุ ทธ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบุ รี รั มย์ จึ งได้ ก าหนดขั้ นตอนการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังนี้
๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สรู่ ะดับ คณะ/หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๒. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจาแนกเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลั ย โดยมี ยุ ท ธศาสตร์และกลยุ ท ธ์ใ นแผนปฏิบัติก าร (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้ดังนี้

๑. ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

๓. พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กาหนดพันธกิจที่สาคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ ๖ ประการดังนี้
๑) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
๒) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
๓) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
๔) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕) ผลิต พั ฒนาครูและบุค ลากรทางการศึก ษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
๖) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๔. นโยบายสภาในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (Core Policy)
๑) เร่ ง รั ด การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒) เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ

๔) ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
๕) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
๖) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่ม
ช่องทางในการแสวงหารายได้
๗) ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

๕. เป้าหมายหลักที่สาคัญ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (Primary Goal)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน
มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาที่มคี วามก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมปิ ัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สง่ เสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยทางานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
สุขมีระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

๖. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๗. อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตมีสานึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
- สานึกดี หมายถึง บัณฑิตมีจิตใจที่ดงี าม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา
- มีความรู้ หมายถึง บัณฑิตมีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพใน
วิชาชีพ
- มี คุ ณธรรม หมายถึ ง บั ณฑิ ตมี คุ ณธรรม ปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และ
ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- นาชุมชนพัฒนา หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งบทบาทของผูน้ าที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะนาชุมชนไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๘. ค่านิยมองค์การ (Core Value)
มีวสิ ัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม

๙. คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ
ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา
มีทักษะในการดารงชีวิตและการทางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่อ สารและสามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
๖) เป็ น ผู้ มี ค วามเพี ย รพยายามให้ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและนาความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อ พั ฒนาท้องถิ่ น
๗) มีความสานึกในคุณค่าของท้องถิ่นและนาชุมชนพัฒนา

๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
๒) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการวิ จั ย และพั ฒ นาสู่
มาตรฐานสากล
๓) พั ฒ นามาตรฐานการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้า
ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๕) ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคี วามโดดเด่นสูส่ ากล
๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุก ระดับสู่ก ารปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพสู่มาตรฐานสากล
๗) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๘) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
คุณภาพ
๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

นโยบายที่ ๑ : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ ๑ : บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ
สื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศ
๑.๑.๒ จานวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศ
๑.๑.๓ จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : พัฒนากระบวนการคัดกรองการรับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ตัวชี้วัด : ๑.๒.๑ จานวนนักเรียนเรียนดีความสามารถพิเศษ ความประพฤติดี
หรือผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
๑.๒.๒ จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้สื่อ/อุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รู้เข้าใจ เข้าถึงและเป็นที่พึ่งของชุมชนฯ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนัก
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ จานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
๒.๑.๒ จานวนโครงการการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
๒.๑.๓ ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึน้
๒.๑.๔ จานวนโครงการที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
สาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑.๕ ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีทักษะ ความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึน้

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จานวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึก ษากับหน่วยงานภาครัฐ
และ/หรือเอกชนทั้งภายในและ/หรือนอกประเทศ
ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จานวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ
และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุ ณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็น
แหล่งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่สู่มอื อาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
๑.๑.๒ จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ๑.๒.๑ จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
๑.๒.๒ จานวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย
๑.๒.๓ จานวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จานวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้านต่างๆ
กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : ๑.๔.๑ จานวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง
ต่อชุมชน
๒.๑.๒ จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการ
๒.๑.๓ จานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่
ได้รับบริการทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จานวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ
นโยบายที่ ๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการความก้าวหน้าทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ยกระดับ ฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ตัวชี้วัด : ๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (University Ranking)
๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(University Ranking)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : บูรณาการสารสนเทศเข้ากับ การเรีย นการสอน งานวิจัย บริการ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายที่ ๔ : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มคี วามโดดเด่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี
ความโดดเด่นสู่สากล
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : บัณฑิตมีจติ สานึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ จานวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
๑.๑.๒ จานวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๓ จานวนงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปลูกฝังจิตสานึกการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา
ตัวชี้วัด : ๑.๒.๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อีสานใต้
๑.๑.๒ จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสู่สากล
ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จานวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ

นโยบายที่ ๕ : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : มีอาจารย์และบุคลากรที่มคี ุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีมาตรฐานตาม
กรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ
๑.๑.๒ จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับ ป.เอก
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะและ
ขีดความสามารถในการทาวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ จานวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
๒.๑.๒ ร้อยละของอาจารย์ป ระจาที่ผ่านเกณฑ์ก ารสอบ
ภาษาอังกฤษ
นโยบายที่ ๖ : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด
ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : พั ฒนาระบบบริห ารจัด การทรัพย์สิน และสิท ธิป ระโยชน์ของ
มหาวิท ยาลัย ให้เ กิด ประสิท ธิ ภาพและเกิดประโยชน์สู งสุด
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายรายได้ให้พ่งึ พาตนเองได้
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาแผนจัดการบริหารทรั พย์สินและเพิ่มช่องทางในการ
จัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ ร้อยละของเงินรายได้ที่ได้มาจาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
๑.๑.๒ จานวนช่องทางการจัดหารายได้

นโยบายที่ ๗ : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : บุค ลากรมี ความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก รและมีวั ฒนธรรมองค์ก รที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์ก รแก่บุ คลากรทุก ระดับ และ
นักศึกษาที่มงุ่ เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วม
เพื่อนาไปสู่การสร้างค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ๑.๑.๑ จานวนโครงการที่ปลูกจิตสานึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
๑.๑.๒ จานวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้นา
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ
และรักษาบุคลากรที่ดอี ย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๙ : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีร ะบบกลไกการบริ หารจั ดการที่มีป ระสิท ธิภ าพและก่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ตัวชี้วัด : ๓.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
๓.๑.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
๓.๑.๓ ระดับความสาเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด : ๓.๒.๑ ระดับ ความสาเร็จการประเมินคุ ณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

เป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ
ประกอบไปด้วย
๑.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๘๕
๑.๒ ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) และผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศ และสามารถพัฒนาความรูค้ วามสามารถสู่ระดับสากล (Global Scholar)
2. พัฒนาและยกระดับ ผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ประกอบไปด้วย
๒.๑ มีผลงานวิจัย หรืองงานสร้างสรรค์ที่ไ ด้ รับ การตีพิมพ์เ ผยแพร่ใ นระดับ ชาติ อย่างน้อย
๓๒๗ ผลงาน
๒.๒ มีผลงานวิจัยที่ถูกต่อยอดและนาไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย ๒๖๗ ผลงาน
3. พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการ ให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ของท้องถิ่ นชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝึก อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรีย นรู้ตามหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๑ มีแหล่งให้บริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน
และท้องถิ่น อย่างน้อย ๒๐ แหล่ง
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงโดยมี
เป้าหมายสาคัญ คือ
๔.๑ การจั ด อั น ดั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศในระดั บ ประเทศอั น ดั บ ที่ ๓๐ ของประเทศจาก
มหาวิทยาลัยทั้งหมด
๔.๒ การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างเครือข่า ยความ
ร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
๕.๑ จานวนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ ๔๙
โครงการ
๕.๒ จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ๒๒ หน่วยงาน

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในดารงชีวิต และการปฏิบั ติภ ารกิจอย่างมีความเป็ นมือ
อาชีพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
เป้าหมายหลักที่สาคัญ ดังนี้
๖.๑ มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจา ๔๕ : ๕๕
๖.๒ มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจา ๖๐ : ๔๐
7. พัฒนาการจัด การทรัพย์สินและสิทธิป ระโยชน์ของมหาวิทยาลั ยให้เ กิดประโยชน์สูงสุ ด
เพื่อพึ่งพาตนเองได้โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย บริหารจัดการ
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพ ย์สินและสิท ธิป ระโยชน์ของมหาวิท ยาลัย ตลอดจนการดูแลรัก ษา
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
๗.๑ จานวนโครงการที่จัดหารายได้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๔๑ โครงการ
๗.๒ ร้อยละของเงินรายได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
8. บุคลากรมีเจตคติในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และมี ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มสี มรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตสานึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มีวัฒนธรรมคุณภาพ
๒๔ โครงการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (Strategies Map)
วิสัยทัศน : ภายในป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ
๔.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิ
ภาพระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการรองรับ
ความกาวหนาทางวิชาการ
เปนที่ยอมรับระดับสากล

มิติประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

๑.พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ
เปนที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

๗.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด

บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม

มิติคุณภาพ
การใหบริการ
มิติประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
การพัฒนาองคกร

๖.พัฒนาคุณภาพและมาตร
ฐานอาจารยและบุคลากรทุก
ระดับสูการปฏิบัติงานอยาง
มืออาชีพสูมาตรฐานสากล

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบการใหบริการตางๆ

๓.พัฒนามาตรฐานการใหบริการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนอง
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
อยางยั่งยืน

๒.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ
วิจัยและพัฒนาสูสากล

๕.สงเสริม สืบสาน
ทํานุบํารุงและเผย
แพรศิลปวัฒนธรรม
อีสานใตใหมีความ
โดดเดนสูสากล

ผลงานการใหบริการ
วิชาการตรงตามความ
ตองการของชุมชน

ผลงานวิจัยเปน
ที่ยอมรับและนํา
ไปใชประโยชนได

มีผลงานดานศิลป
วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณและ
อัตลักษณ

มีชื่อเสียงในระดับชาติ
และนานาชาติ

ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน

๘.สรางวัฒนธรรมองคกร
ในการปฏิบัติงานที่มุงเนน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
๙.พัฒนาระบบบริหารจัด
การอยางเปนธรรมาธิบาล

จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
แกบุคลากรทุกระดับ

จัดระบบทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย

สรางวัฒนธรรม
การทํางานแบบมีสวนรวม

พัฒนาระบบบริหารและกระบวน
การบูรณาการบริการวิชาการ

พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร

พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคความรูและฐานขอมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมใหมีมาตรฐาน

พัฒนา ยกระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
นโยบายสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
นโยบายที่ ๑ เร่งรัดการผลิต ๑ . พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ ๑.๑ พั ฒนาและปรั บปรุ ง
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม ธรรมมี ทั กษะทางปั ญญา หลั ก สู ต รให้ เ ป็ นไปตาม
ที่ ย อมรั บ ของสั งคม และมี มาตรฐานวิ ชาการและ ทักษะทางสังคม มีการสื่อ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
คุ ณภ าพ ตา มมา ตร ฐา น วิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม สารการใช้ เทคโนโลยี อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF)
สารสนเทศและการเรียนรู้ และสอดคล้ องกั บความ
วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ มาตรฐานสากล
ตลอดชีวติ
ต้อง การของสังคม
พั ฒนานั กศึ กษาให้ มี คุ ณ
๑.๒ พัฒนากระบวนการคัด
ลักษณะที่พึงประสงค์
กรองการรั บนั กเรี ยนและ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
๑.๓ จัดระบบทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ
๒. บั ณฑิ ตเป็ นนั กปฏิ บั ติ ๒.๑ พั ฒนากระบวนการ
มื ออาชี พที่ สามารถสร้ าง การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพสาหรับการ
รู้ เข้ าใจ เข้ าถึ งและเป็ นที่ เรียนรู้ตลอดชีวติ
พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ๒.๒ สนั บสนุ นการบู รณา
การการเรี ยนการสอนสู่
ชุมชน
๒.๓ สร้ างเครือข่ายความ
ร่ วมมื อทางการศึ กษากั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ /
หรือเอกชนทั้งภายในและ /
หรือนอกประเทศ
นโยบายที่ ๒ เร่งรัดการวิจัย ๒.พั ฒนาระบบบริ หาร ๑ . มี ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ๑.๑ พั ฒนาศั กยภาพ
ที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อสร้ างองค์ จั ด การและยกระดั บ นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อ นักวิจัยใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ
ความรู้ ใหม่ และบ ริ การ คุ ณภาพมาตรฐานการ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ การพัฒนาท้องถิ่น
เป็ น แห ล่ งภู มิ ปั ญญ า

นโยบายสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
วิชาการที่นาไปประยุกต์ใช้ใน วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า สู่ ท้ องถิ่ นอย่ างยั่ งยื น และ ๑.๒ พัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย
และนานาชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ พั ฒนากระบวนการ
การบูรณาการงานวิจัยเข้า
กั บการจั ดการเรี ยนการ
สอน บริ การวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ สร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อด้ านงานวิ จั ยและ
นวั ตกรรมทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ
๓. พั ฒนามาตรฐานการ ๒. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน ๒.๑ พั ฒนาระบบบริ หาร
ให้ บริ การวิ ชาการ การ การบริ ก ารวิ ชาการโดย จัดการบริการวิชาการเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ถ่ าย บู รณาการเพื่ อถ่ า ยทอด สร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
ทอดเทคโนโลยี เพื่ อตอบ เทคโนโลยี สู่ ก ารพั ฒนา และความเป็นอยู่ของชุมชน
สนองความต้ องการของ ความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ท้ องถิ่ นให้ เข้ มแข็ งอย่ าง ๒.๒ พั ฒนากระบวนการ
ยั่งยืน
การบู รณาการบริ การ
วิชาการเข้ ากั บการจั ดการ
เรี ยนการสอน / งานวิ จั ย /
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๓ สร้ างเครื อข่ ายความ
ร่ วมมื อด้ านการบริ ก าร
วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
และ / หรือเอกชนทั้งในและ/
หรือต่างประเทศ
นโยบายที่ ๓ พั ฒนาระบบ ๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิ ๑. มี ระบบสารสนเทศที่ ๑. พัฒนา ยกระดับทรัพยากร
สารสนเทศที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ภาพระบบสารสน เทศเพื่อ รองรับความเจริญก้าว หน้า และเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เพื่ อการบ ริ หารจั ดการ การบริหารจัดการรองรับ ท า ง วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง มี มี ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

นโยบายสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
สากล

เป้าประสงค์

๒. บูรณาการสารสนเทศ
เข้ากั บการเรียนการสอน
งานวิจัย บริการวิชาการ
ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และเชื่อถือได้

นโยบายที่ ๔ ส่ งเสริ ม สื บ
สาน ท านุบ ารุง และพั ฒนา
ศิ ลปะวั ฒน ธรรมให้ มี ความ
โดดเด่น

๕. ส่งเสริม สืบสาน ทานุ
บ า รุ ง แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวั ฒนธรรมอีสานใต้
ให้ มี ความโดดเด่ นสู่
สากล

๑. บั ณ ฑิ ต มี จิ ต ส านึ ก
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
สร้ างองค์ ค วามรู้ และ
ประยุ กต์ศิลปวัฒนธรรม
ที่ แ สดงถึ งเอกลั กษณ์
และอัตลักษณ์ศิ ลปวัฒน
ธรรมอีสานใต้

นโยบายที่ ๕ ยกระดั บการ ๖. พั ฒนาคุ ณภาพและ ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่
พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี มาตรฐานอาจารย์ และ มีคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
บุ คลากรทุ กระดั บสู่ การ วิ ช า ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานของกระทรวงการ

กลยุทธ์
๒. ยกระดับฐานข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
เชื่อถือได้
๑. พั ฒนาและเพิ่ มทั กษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
อาจารย์ บุ คลากรและ
นักศึกษาให้สามารถนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ พั ฒนาระบบบริ หาร
จั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละ
ฐานข้ อมู ลทางศิ ลปวั ฒน
ธรรมให้มีมาตรฐาน
๑.๒ ปลูกฝังจิตสานึกการ
สื บ สา นอ นุ รั กษ์ ศิ ล ป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น อี ส านใต้ ใ ห้ กั บ
นักศึกษา
๑.๓ สร้ างเครื อข่ ายความ
ร่ วมมื อทางด้ านศิ ลป
วั ฒนธรรมภู มิ ปั ญญา
ท้ องถิ่ นกั บหน่ วย งาน
ภายนอกเพื่ อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
๑.๑ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
อาจารย์ และบุ คลากรให้ มี
มาตรฐานตามกรอบของ
กระทรวงการอุ ดมศึ กษา

นโยบายสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น จนสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
วิจยั และนวัตกรรม
นวั ตกรรม สู่ ความเป็ นนั ก
ปฏิบัติมืออาชีพ
๒. พั ฒ นาอาจารย์ แ ละ ๒.๑ เสริ มสร้ า งแล ะ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี สนั บสนุ นอาจารย์ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน บุคลากรให้มีทักษะและขีด
ตามพันธกิจของมหาวิทยา ความสามารถในการทาวิจัย
ลั ยอย่ างมื ออาชี พและ บริการวิชาการ การจัดการ
สามารถแข่งขันได้ในระดับ เรี ยนการสอนโดยสื่ อสาร
สากล
ด้ วยภาษาอั งกฤษและ
เทคโนโลยีที่ ทันสมัยอย่ าง
ต่อเนื่อง
นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบการ ๗. พั ฒนาระบบบริ หาร ๑. พั ฒ นาระบบบริ ห าร ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบ
จั ดการทรั พย์ สิ น และสิ ทธิ จัดการทรัพย์สินและสิทธิ จัดการทรัพย์สินและสิทธิ กลไกการบริ หารจั ดการ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ ประโยชน์ ของมหาวิ ทยา ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ท รั พ ย์ สิ น อ ย่ า ง มี
สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางใน ลั ยให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ ประสิทธิภาพและสามารถ
และเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดประโยชน์สูงสุด
เพิ่ มรายรายได้ ให้ พึ่ งพา
การแสวงหารายได้
ตนเองได้
นโยบายที่ ๗ ปลูกฝังค่านิยม ๘. สร้ างวั ฒนธรรม ๑ . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม ๑.๑ สร้างกลไกวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมี องค์กรในการปฏิบัติงาน จงรักภักดีต่อองค์กรและมี องค์ ก รแก่ บุ ค ลากรทุ ก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ ที่ มุ่ งเน้ นการมี คุ ณธรรม วั ฒนธรรมองค์ กรที่ มี ระดั บและนั กศึ กษาที่
จริยธรรมและวัฒนธรรม คุ ณธรรม จริ ยธรรมและ มุ่ ง เน้ น การมี คุ ณ ธรรม
วัฒนธรรมคุณภาพ
คุณภาพ
วัฒนธรรมคุณภาพ
จริ ยธรรมและการมี ส่ วน
ร่ วมเพื่ อน าไปสู่ การสร้ าง
ค่ า นิ ย มขององค์ ก รที่ มี
วัฒนธรรมคุณภาพ
๒. มหาวิ ทยาลั ยมี ระบบ ๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทรั พ ยากรบุ ค คล สร้ า ง
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ กั บ แรงจูงใจ สวัสดิการและ
บุ คลากรทุ กระดั บ อย่ าง สิทธิ ประโยชน์ แก่บุ คลา
กรทุ กระดั บเพื่ อให้ มี คุ ณ

นโยบายสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ต่ อเนื่ องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ รั ก ษ า
ภาพ
บุ ค ล า ก ร ที่ ดี อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
๙. พั ฒนาระบบบริหาร ๓. มีระบบกลไกการบริหาร ๓.๑ พั ฒ นาระบบและ
จั ด การอย่ า งมี ธ รรมา จัดการที่มปี ระสิทธิภาพและ กลไกการบริ หารจั ดการ
ภิบาล
ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
๓.๒ ระดั บ พั ฒ นาคุ ณ
ธรรมความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัตกิ าร (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ ๑
เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม มีการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
และผูป้ ระกอบการ รูเ้ ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
๑.๑ พั ฒนาและปรั บปรุ งหลั กสู ตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) และสอด
คล้องกับความต้องการของสังคม

ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ จ านวนหลั กสู ตรที่ ปรั บปรุ งที่ สอด
คล้อง กับความต้องการของสังคมและประเทศ
๑.๑.๒ จานวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
๑.๑.๓ จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและผ่านเกณฑ์
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรองการ ๑.๒.๑ จานวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ
รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาเข้าศึกษาต่อ
๑.๒.๒ จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ
๑.๓ จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ ๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
3 หลักสูตร
4 หลักสูตร

69 หลักสูตร

80 คน

3,800 คน
ร้อยละ 85

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ ๒.๑.๑ จานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมือ สหกิจศึกษา
อาชีพ สาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๑.๒ จานวนโครงการพัฒนาบั ณฑิตที่พึ ง
ประสงค์
๒.๑.๓ ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
๒.๑.๔ จานวนโครงการที่พัฒนากระบวน
การเรียนการสอนสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๒ สนั บสนุ นการบู รณาการการเรี ย น ๒.๒๑ จ านวนโครงการการบู รณาการการ
การสอนสู่ชุมชน
เรียนการสอนสู่ชุมชน
๒.๓ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทาง ๒.๓.๑ จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือ วิ ช าการและวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ แ ละ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นานาชาติ

เป้าหมาย
14 สาขา
56 โครงการ
ร้อยละ 80
68 โครงการ
ร้อยละ 80
23 โครงการ
31 หน่วยงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2
เร่งรัดการวิจัยที่มคี ุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่และบริการวิชาการที่นาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นแหล่ง
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ทาวิจัย
ใหม่สมู่ อื อาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ น าไปใช้
ประโยชน์
๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
๑.๒.๒ จานวนงบประมาณอุดหนุน
ทุนวิจัย
๑.๒.๓ จานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๓ พัฒนากระบวนการการบูรณา
การงานวิจัยเข้ากั บ การจัด การเรีย น
การสอน บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
งานวิ จั ย และนวั ต กรรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
ร้อยละ 33
51 ผลงาน
61 ผลงาน
25 ล้านบาท
15 ผลงาน

๑.๓.๑ จานวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน
ต่างๆ

34 ผลงาน

๑.๔.๑ จานวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

17 หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
และความเป็ นอยู่ ของชุ มชนให้ มี ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

1.๒ พัฒนากระบวนการการบูรณาการ
บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน/
งานวิจัย / ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริก ารวิชาการกั บ หน่ว ยงานภาครัฐ
และ/หรื อ เอกชนทั้ ง ในและ /หรื อ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
1.๑.๑ จ านวนโครงการบริ การวิ ชาการที่
พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน
1.๑.๒ จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ
วิชาการ
1.๑.๓ จ านวนหลั กสู ตรอบรมระยะสั้ นที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
1.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
การและชุมชนที่ได้รับบริการทางวิชาการ
1.๒.๑ จ านวนโครงการบู รณาการการ
บริการวิชาการเข้ากั บการเรียนการสอน /
งานวิจัย / ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.๓.๑ จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริ การวิ ชาการกั บหน่ วยงานภาครั ฐ
และ/หรื อเอกชนทั้ งในประเทศและ /หรื อ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
52 โครงการ
26 แหล่ง
21 หลักสูตร
ร้อยละ 80
45 โครงการ

43 หน่วยงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๑ พั ฒนา ยกระดั บทรั พยากรและ
เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ
เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเชื่อถือได้

ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่มตี ่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน
ระดับประเทศ (University Ranking)
๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (University
Ranking)
2.1 พั ฒ นาและเพิ่ ม ทั ก ษะความรู้ ๒.๑.๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศแก่ อาจารย์ บุ คลากร และ
นักศึกษาให้สามารถนาไปใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอน งานวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ในการจัดอันดับจะใช้การจัดอันดับของ Webometrics และ 4ICU

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

อันดับที่ 36
อันดับที่ 3

34 โครงการ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 4
ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคี วามโดดเด่นสู่สากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตมีจติ สานึกอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ ละ
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๑.๑ พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการองค์ ๑.๑.๑ จานวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม อีสานใต้
ให้มีมาตรฐาน
๑.๑.๒ จานวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๓ จ านวนงานศิ ลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนานาไปสู่
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑.๒ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก การสื บ สาน ๑.๒.๑ จานวนโครงการ / กิจกรรมที่สง่ เสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
ท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา
๑.๒.๒ จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ที่สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน ๑.๓.๑ จ านวนเครื อข่ ายหน่ วยงานภาครั ฐ
ศิลปวั ฒนธรรม ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นกั บ และ/หรื อเอกชนทั้ งในประเทศและ/หรื อ
หน่ วยงานภายนอกเพื่ อเผยแพร่ ต่างประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

เป้าหมาย
2 ฐานข้อมูล
13 ผลงาน
8 ชิ้นงาน

42 โครงการ
15,000 คน
17 หน่วยงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 5
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ
สู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มสี มรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมืออาชีพและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
กลยุทธ์
๑.๑ จั ด ท าแผนพั ฒนาอาจารย์ และ
บุ คลากรให้ มี มาตรฐานตามกรอบของ
กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นนักปฏิบัติ
มืออาชีพ
๒.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์
และบุ คลากรให้ มี ทั กษ ะและขี ด
ความสามารถในการท าวิ จั ย บริ การ
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนโดย
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์ และที่ ศึ กษาต่ อใน
ระดับ ป.เอก

เป้าหมาย
17 คน

๒.๑.๑ จานวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร
๒.๑.๒. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ผ่าน
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ

38 โครงการ

24 คน

ร้อยละ 40

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด
ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๑.๑ พั ฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน ๑.๑.๑ ร้ อยละของเงิ นรายได้ ที่ มาจากการ
และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้อย่างมี บริ หารจั ดการทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
๑.๑.๒ จานวนช่องทางการจัดหารายได้

เป้าหมาย
ร้อยละ 10

36 ช่องทาง

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑.๑ สร้ างกลไกวั ฒนธรรมองค์ กรแก่ ๑.๑.๑ จานวนโครงการที่ปลูกจิตสานึกให้เกิด
22 โครงการ
บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น วัฒนธรรมองค์กร
การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วน ๑.๑.๒ จานวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา
16 โครงการ
ร่ วมเพื่ อน าไปสู่ การสร้ างค่ านิ ยมของ ความเป็นผูน้ า
องค์กรที่มวี ัฒนธรรมคุณภาพ
๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๑.๑ ร้ อยละความพึ งพอใจของบุ คลากร
ร้อยละ 90
สร้ างแรงจู งใจ สวั สดิ การและสิ ท ธิ มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ แก่ บุ คลากรทุ กระดั บเพื่ อให้ มี
คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.๑ พั ฒนาระบบและกลไกการบริ หาร 1๑.๑ ระดั บความส าเร็ จของการประกั น
จั ดการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อก่ อให้ เกิ ด คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
1.๑.๒ ร้ อยละการเบิ กจ่ ายงบประมาณที่
เป็นไปตามแผน
1.๑.๓ ระดับความสาเร็จการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
1.๒ ระดับพั ฒนาคุ ณธรรมความโปร่งใส ๓.๒.๑ ระดั บ ความส าเร็ จการประเมิ น
ในการดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ระดับ 4.30
ร้อยละ 92
ระดับ 5
4 ระดับ

แผนปฏิบัตกิ าร (แสดงหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม มีการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
และผูป้ ระกอบการ รูเ้ ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1 จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่ ป รั บ ป รุ ง ที่ หลักสูตร
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สังคมและประเทศ

2

จานวนหลัก สูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ หลักสูตร
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สังคมและประเทศ

3

จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
หลั กสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการ
อุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
3
1
1
1
4
2
1
1
๖9
๑4
๑7
๑๔
๑๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
หลักสูตร

เป้าหมาย
5
๗
๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการฯ

4

จานวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ
พิ เศษ ความประพฤติ ดี หรื อผู้ ด้ อย
โอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ

คน

8๐

5

จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ

คน

๓,๘๐๐

6

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้สื่อ อุป กรณ์ป ระกอบการ
จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

๘5
๘5
๘5
๘5
๘5
๘5
๘5
๘5

สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย

7

จานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา

สาขา

๑๔
๑
๓
๓
๗

สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

จานวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง โครงการ
ประสงค์

๕6
๑๔
8
๑๔
๙
๖
๕

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
9 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม ร้อยละ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10

จานวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ โครงการ
เรี ยนการสอนส าหรั บโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑

๖8
๑4
๑7
๑๔
๑๑
5
๗

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

จานวนโครงการการบูรณาการการ โครงการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน

๒๓
๒
๓
๕
๓
๓
๗

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
13 จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน หน่วยงาน
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

เป้าหมาย
๓1
๒
๒
๒
๗
4
๑
๓
๑๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นแหล่ง
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ทาวิจัย ร้อยละ
ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

2

จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

ผลงาน

เป้าหมาย
33
๒6
๒5
๓๐
๒5
60
30
51
๑8
๑8
๑๐
๓
๓
๗
10

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย

ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
3 จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ ผลงาน
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

4
5
6

7

จานวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท
จ านวนงานวิ จั ยที่ ได้ รั บการคุ้ มครอง ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน
ผลงาน
ต่างๆ

จานวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย หน่วยงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมาย
61
18
7
๕
๒
๙
๑๐
๑๐
๒5
15

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

๓4
๑
3
2
5
๓
๓
๗
๑๐
๑7
๒
๒
2
๒
๑
๓
๑
4

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
ภาพรวม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1 จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ โครงการ
พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน

2

จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ
วิชาการ

แหล่ง

เป้าหมาย
๕2
๙
3
6
๘
๓
๓
7
๘
๒
๑
๑
๑
๒6
๑
๓
๒
๒
๓
๒
๓
๑
๑
๒
๑
5

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
3 จ านวนหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น ที่ หลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น

เป้าหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๒1
๑
๒
3
๒
๑
๓
๒
๓
๑
๑
๑
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

4

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
การและชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารทาง
วิชาการ

ร้อยละ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

จานวนโครงการบูรณาการการบริการ โครงการ
วิ ชาการเข้ ากั บการเรี ยนการสอน /
งานวิจัย / ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๔5
๙
๓
4
๕
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

ลาดับ

6

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
โครงการ

จานวนเครือข่ายความร่ว มมือด้าน หน่วยงาน
การบริ ก ารวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และ / หรื อ เอกชนทั้ ง ใน
ประเทศและ /หรือต่างประเทศ

เป้าหมาย
๓
๗
๘
๒
๑
๑
๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔3
๑
๖
๒
๗
๑
๓
๓
๑๐
๒
๑
๑
5
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานบริการวิชาการ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
1

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ร้ อยละความพึ งพอใจของ ร้อยละ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต่ อ
การใช้งานระบบสารสนเทศ

เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๘๐
สานักวิทยบริการฯ

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน
ระดับประเทศ (University Ranking)

อันดับ

๓6

3

การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ระดั บ ภาค ตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ (University Ranking)

อันดับ

3

4

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
ทั ก ษะความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ

๓4
๓
๑
5
๑๕
๕
๓
๑
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักวิทยบริการฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคี วาม
โดดเด่นสู่สากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตมีจติ สานึกอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ ละ
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
ลาดับ
1

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จ านวนฐานข้ อมู ลด้ านศิ ลปวั ฒน ฐานข้อมูล
2
สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
ธรรมอีสานใต้

2

จานวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลงาน

3

จานวนงานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและ
พัฒนานาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

ชิน้ งาน

4

จ านวนโครงการ / กิ จ กรรมที่ โครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

๑๓
๓
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๘
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๔2
19
๒
3
๒
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการ
๑
๑
๑
๑๒

5

จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ /
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะวั ฒ น
ธรรมอีสานใต้

6

จ านวนเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงาน หน่วยงาน
ภาครัฐ และ / หรือเอกชนทั้งใน
ประเทศและ / หรือต่างประเทศ

คน

๑๔,๐๐๐

๑๗
๑
๓
๑
๑
๑
๑๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา)
สานักศิลปวัฒนธรรมฯ

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักศิลปวัฒนธรรมฯ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมืออาชีพและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 จานวนอาจารย์และบุคลากรที่
คน
กองการบริหารงานบุคคล
๑๗
ได้ เ ข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
๓
- คณะครุศาสตร์
และวิชาชีพ
๓
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๓
- คณะวิทยาศาสตร์
๓
- คณะวิทยาการจัดการ
๒
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 จานวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อ
คน
กองการบริหารงานบุคคล
๒4
ในระดับ ป.เอก
๘
- คณะครุศาสตร์
๕
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๒
- คณะวิทยาศาสตร์
8
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 จานวนโครงการพัฒนาอาจารย์ โครงการ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
38
และบุคลากร
6
- สานักงานอธิการบดี
๒
- คณะครุศาสตร์
3
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๔
- คณะวิทยาศาสตร์
๒
- คณะวิทยาการจัดการ
๓
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๐
- บัณฑิตวิทยาลัย
๑
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลาดับ

ตัวชี้วัด

4

ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่
ผ่านเกณฑ์การสอภาษาอังกฤษ

หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการ
๒
๑
๑
๒
ร้อยละ

40
4๐
4๐
4๐
4๐
4๐
4๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรม
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก ร้อยละ
๑๐
สานักงานอธิการบดี
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี
2

จานวนช่องทางการจัดหารายได้

ช่องทาง

๓6
๒1
๑
๑
๑
๓
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานอธิการบดี
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักบริการวิชาการ
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักวิทยบริการ
- สานักศิลปวัฒนธรรม
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มงุ่ เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 จานวนโครงการที่ปลูกจิต สานึก โครงการ
๒2
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

2

จ านวนโครงการจั ด การอบรม โครงการ
พัฒนาความเป็นผู้นา

3

ร้ อยละความพึ งพอใจของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

ร้อยละ

5
๒
2
๒
๓
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๑๖
๔
๒
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๙๐

- สานักงานอธิการบดี
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรม
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
- สานักงานอธิการบดี
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- สานักศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ระดับ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
๔.3๐
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔.3๐
- สานักงานอธิการบดี
และภายนอก
4.30
- คณะครุศาสตร์
๓.80
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๓.80
- คณะวิทยาศาสตร์
๓.80
- คณะวิทยาการจัดการ
๓.80
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.80
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.80
- บัณฑิตวิทยาลัย
๓.80
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.80
- สานักวิทยบริการฯ
๔.30
- สานักศิลปและวัฒนธรรม
๔.30
- สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ
2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
๙๒
ที่เป็นไปตามแผน
๙๒
- สานักงานอธิการบดี
๙๐
- คณะครุศาสตร์
๙๐
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๙๐
- คณะวิทยาศาสตร์
๙๙
- คณะวิทยาการจัดการ
๑๐๐
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๙๒
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘๐
- บัณฑิตวิทยาลัย
๙๐
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
๙๐
- สานักบริการวิชาการ
๘๕
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
๘5
- สานักวิทยบริการฯ
๙๐
- สานักศิลปวัฒนธรรม

ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3 ระดั บ ความส าเร็ จ การจั ด การ ระดับ
๕
ภาพรวม มหาวิทยาลัย
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๕
- สานักงานอธิการบดี
๕
- คณะครุศาสตร์
๕
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๕
- คณะวิทยาศาสตร์
๕
- คณะวิทยาการจัดการ
๕
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕
- บัณฑิตวิทยาลัย
๕
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
๕
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
๕
- สานักวิทยบริการ
๕
- สานักศิลปวัฒนธรรม
4 ระดั บ ความส าเร็ จ การประเมิ น ระดับ
๔
สานักงานอธิการบดี
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำรำงสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
ประเด็นยุทธศำสตร์

จำนวน
เป้ำประสงค์

จำนวน
กลยุทธ์

จำนวน
ตัวชี้วัด

จำนวน
โครงกำร

จำนวนเงิน
งบประมำณ

๒

๖

๑๓

๕๕๕

41,757,195

1

4

7

๘๕

14,712,048

1

3

6

๑๑๗

51,556,600

2

3

4

๔๑

8,177,500

1

3

6

๖๗

2,371,600

๒

2

4

๑๓๑

11,793,854

1

1

2

๒

2

2

3

๗๕

351,604,100

1

2

4

๒๐๖

217,048,603

๑๓

26

49

1,279

699,021,500

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล

3. พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ เพือ่ การบริหารจัดการ
รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

5. ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคี วามโดด
เด่นสู่สากล

6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์
และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบตั งิ าน
อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ และ
สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด

-

8. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั งิ าน
ที่มุ่งเน้นการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมคุณภาพ
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล
รวม

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

มำตรกำร
๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

1. โครงการติดตามและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

50,000

2. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

20,000

3. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

30,000

4. โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ TQF หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพือ่ การศึกษา

คณะครุศาสตร์

3 ก.พ. - 1 มิ.ย. 63

10,000

5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสกิ ส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63

5,000

6. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
7. โครงการปรับปรุง และติดตามผลการดาเนินงาน
รายวิชาของกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63
22 ม.ค.63

10,000
10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

8. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF: กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 - 2 ก.พ.63

20,000

9. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF : กิจกรรมกีฬาน้องพีช่ าวคณิต
ศึกษา

ครุศาสตร์

18 ธ.ค. 62

10,000

10. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF: กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพือ่
ท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์

25 ม.ค. 63

10,000

11. การพัฒนาหลักสูตร ค.ม. และ ปร.ด. การบริหาร
การศึกษา

คณะครุศาสตร์

14 ธ.ค.62

5,000

12. โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิชาโท
ภาษาจีน)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62

20,000

13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

10,000

14. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 ธ.ค. 62

15,000

15. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62

10,000

มำตรกำร

โครงกำร
16. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เพือ่ ให้ทนั สมัยสู่ตลาดแรงงาน

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

17. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ให้
ทันสมัย

คณะวิทยาศาสตร์

1 ธ.ค. 62 - 15 พ.ค. 63

20,000

18. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

1 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

12,000

19. ทวนสอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

23 - 24 พ.ค. 63

25,000

20. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

19 - 20 มี.ค. 63

12,000

21. โครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

30 ก.ย. 62 - 30 เม.ย 63

15,000

22. โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์
23. โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์
15 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ม.ค.- 30 พ.ค. 63

15,000
10,000

24. โครงการจัดทาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร วิจัย
เพือ่ การพัฒนาหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

35,000

25. โครงการปรับปรุงหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 พ.ย. 62

2,000

26. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 - 31 ธ.ค. 62

10,000

มำตรกำร

โครงกำร
27. โครงการจัดทาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

5,000

28. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF: กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยกระบวนการ FSC

คณะครุศาสตร์

14 – 15 ธ.ค. 62

20,000

29. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

10,000

30. โครงการสัมนาจัดการเรียนการสอน (วิพากษ์ข้อสอบ/
ทวนสอบ)
31. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเก่า /
การทวนสอบหลักสูตร

พยาบาลฯ

36,080

ฝ่ายวิชาการ

16-20 ก.ย. 62
10-14 ก.พ.63
14-18
ก.ย.63
พ.ค. - ก.ค.
63

150,000

32. โครงการจัดการความรู้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสานัก/สถาบัน

ฝ่ายวิชาการ

มิ.ย. 63

40,000

33. โครงการปรับปรุงและพัฒนา IMPROVEMENT PLAN
จานวน 62 หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

ก.ค. 63

50,000

34. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

60,000

35. โครงการพัฒนา การดาเนินงานของหลักสูตรให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน (TQF) และ
มาตรฐานวิชาชีพ

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000

มำตรกำร

โครงกำร
36. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
หลักสูตรของสาขาวิชา ประจาปี 2563

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

คณะวิทยาการจัดการ

1 - 3 พ.ค. 63

150,000

คณะวิทยาศาสตร์

20 มี.ค. 63

20,000

38. โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

39. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลอมรวมใจน้องพีค่ รุ
ศาสตร์

คณะครุศาสตร์

27 ก.ค. 63

50,000

40. อบรมปรับพืน้ ฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์

27 - 29 พ.ค. 63

10,000

41. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1

คณะครุศาสตร์

11 – 26 พ.ค 63

10,000

42. โครงการอบรมปรับพืน้ ฐานเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์

18 พ.ค. 63

10,000

43. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์

28 - 30 พ.ค.63

20,000

44. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์

1 - 31 พ.ค. 63

20,000

37. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเคมี

2. พัฒนากระบวนการคัดกรองการ
รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

4,640,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

45. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสาหรับ
นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

26 - 27 ต.ค. 62

15,730

46. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์

25 พ.ค. 63

5,760

47. โครงการการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์

16 พ.ย.62

20,000

48. โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้
ครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์

11 มิ.ย. 63

10,000

49. โครงการปรับพืน้ ฐานความพร้อมทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ประจาปีการศึกษา2563

คณะครุศาสตร์

12 - 18 ต.ค. 62

10,000

50. โครงการพัฒนากระบวนการรับและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

22 - 23 พ.ค.63

20,000

51. โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้
ครูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประจาปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์

11 มิ.ย. 63

10,000

52. โครงการปรับพืน้ ฐานความพร้อมทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์

12 - 18 ต.ค.62

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

53. โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Open House คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

24 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

25,000

54. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 9
สาขา

คณะวิทยาการจัดการ

15 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

54,000

55. โครงการบริการแนะแนวสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร รุ่นพีส่ ู่รุ่นน้อง

คณะวิทยาการจัดการ

1 ส.ค. 63

10,000

56. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ

15 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

40,000

57. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

23 พ.ค. 63

5,000

58. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

19 ต.ค. 62

1,000

59. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณิตศาสตร์
60. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63

10,000
5,000

61. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

26 - 27 พ.ค. 63

10,000

62. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ค. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

63. โครงการให้ความรู้ดา้ นวิชาการ และแนะแนว
การศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

11 - 22 พ.ย.,
9 - 20 ธ.ค. 62

10,000

64. โครงการแนะแนวศึกษาต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

21 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62

12,000

65. ค่ายวิชาการไอที สาหรับนักเรียนมัธยมปลาย

คณะวิทยาศาสตร์

18 ม.ค. 63

10,000

66. โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

10 ต.ค. 62 -31 ก.ค. 63

80,000

67. โครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

10 พ.ค. 63

50,000

68. โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่างๆ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. - 30 ธ.ค.62

5,000

69. โครงการประชาสัมพันธ์ แนะแนว และเปิดบ้าน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24-26 ต.ค.62 และ
21-23 ม.ค.63

10,000

70. โครงการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค.- 30 ธ.ค.62

10,000

71. โครงการประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร และการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

21 - 22 ต.ค.62

10,000

72. โครงการประชาสัมพันธ์การรับ/คัดเลือก นศ.ปี
การศึกษา 2563

พยาบาลฯ

3 - 4 ธ.ค. 62

12,500

73. โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่ BRU NURSE

พยาบาลฯ

24 พ.ค.63

12,000

74. เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานนักศึกษาใหม่

12,000

มำตรกำร

โครงกำร
75. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

3. จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

บัณฑิตฯ

ม.ค. - ก.พ. 63

40,000

76. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ตารา เพือ่ การเรียน
การสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

124,440

77. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดนตรีไทย

คณะครุศาสตร์

ต.ค. - ธ.ค.62

40,000

78. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก
79. จัดหาอุปกรณ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์

ต.ค. - ธ.ค.62

70,000

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

560,000

80. จัดหาวัสดุสานักงานสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
81. จัดหาทรัพยากรเพือ่ การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์

ต.ค. - ธ.ค.62

54,440

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 -30 มี.ค. 63

3,910

82. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการ
ในหน่วยงานสาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค 62 - 28 ก.พ 63

60,000

83. จัดหาทรัพยากรเพือ่ การเรียนการสอน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

121,850

84. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

40,000

85. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

958,557

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

86. โครงการจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์

11 พ.ย. 62

70,000

87. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาหลักสูตรและ
การสอน

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

65,050

88. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62, 7 ม.ค. 63 ,
8 เม.ย. 63

132,260

89. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62

40,000

90. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

54,290

91. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ รองรับการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

57,258

92. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการ
หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

146,880

93. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการ
หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

75,740

94. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

135,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

95. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การจัดการหน่วยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

128,000

96. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการศึกษา สาหรับคณาจารย์

คณะครุศาสตร์

30 ก.ย. 62

37,700

97. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 31 ธ.ค. 62

37,000

98. โครงการจัดหาวัสดุ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาดนตรีศกึ ษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค 62
- 28 ก.พ 63

20,000

99. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

500,000

100. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการบริหารงานและ
สนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

239,288

101. โครงการจัดหาและซ่อมแซมทรัพยากรและครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

50,000

102. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ งรองรับการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

40,000

103. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาเพือ่ รองรับการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

57,734

104. โครงการจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

55,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

105. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดนตรีเพือ่ รองรับการ
106. จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

31 ต.ค. 62

43,500

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

31 ม.ค. 63

22,305

107. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ รองรับการเรียนการสอน
ด้านประวัตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

47,400

108. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการในด้าน
การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

1,184,964

109. โครงการจัดหาทรัพยากรและครุภณ
ั ฑ์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

80,000

110. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ รองรับการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

90,000

111. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์สานักงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

721,749

112. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62- 31 พ.ค.63

36,556

113. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานสาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

15,338

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

114. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ้ งพักอาจารย์ สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

10,000

115. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ การศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

473,060

116. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและปรับปรุง
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

84,090

117. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

200,176

118. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

25,330

119. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานสาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

21,582

120. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอรุ์รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

26,000

121. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบตั กิ าร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

52,000

122. โครงการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพห้องปฏิบตั กิ ารสู่
ความเป็นเลิศ และปรับปรุงอาคารสถานที่

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

304,340

คณะวิทยาศาสตร์

15 ม.ค. 63

20,000

123. โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

124. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

213,428

125. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 ม.ค. 63

127,196

126. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและบารุงรักษา
ห้องปฏิบตั กิ าร จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 –
31 ก.ค. 63

318,980

127. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63

36,261

128. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ การเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์

8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,
4 เม.ย. 63, 6 ก.ค. 63

7,717

129. โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63

200,000

130. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา
131. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาสาหรับ
ห้องปฏิบตั กิ ารทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

10 ต.ค. 62, 10 ม.ค. 63
31 ต.ค. 62

986,062
115,000

132. โครงการบริหารครุภณ
ั ์ประจาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

150,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

133. โครงการจักหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนประจาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

200,000

134. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ
สานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค.62 - 30 เม.ย.63

309,900

135. โครงการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์
ประกอบ และสิ่งก่อสร้าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค.62 - 30 เม.ย.63

25,000

136. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ บริหารจัดการหน่วยงาน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค.62 1 มิ.ย.63

75,000

137. โครงการจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. -31 ธ.ค.62

10,000

138. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7 - 11 ต.ค.62

20,000

139. โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

140. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร จัดหาวัสดุประกอบ
ห้องปฏิบตั กิ าร ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

มำตรกำร

โครงกำร
141. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชา ประมง

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเป็นนักปฏิบตั ิ
อย่างมืออาชีพ สาหรับการเรียนรู้

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15 - 31 ต.ค.62

5,000

142. วัสดุฝึกปฏิบตั สิ าขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

35,000

143. วัสดุฝึกปฏิบตั สิ าขาวิชาเทคโนโลยีกอ่ สร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

50,000

144. โครงการจัดหาทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพือ่ การ
บริหารจัดการในหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

37,000

145. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ จัดการเรียนการสอน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

291,950

146. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ รองรับการจัดการเรียน
การสอน

พยาบาลฯ

21 พ.ย. 62

65,000

147. โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทางพยาบาล

พยาบาลฯ

15 พ.ย. 62

-

148. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องลูกเสือเบื้องต้นสาหรับ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั

คณะครุศาสตร์

22 - 24 พ.ย. 63

50,000

149. โครงการอบรมสัมมนาทางดนตรี

คณะครุศาสตร์

ม.ค.62

50,000

150. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์

21 - 22 ธ.ค. 63

5,000

151. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู
152. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟิสกิ ส์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

เม.ย. - พ.ค. 63
21 - 23 ธ.ค.62

50,000
40,000

153. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพีฟ่ ิสกิ ส์ ครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์

23 ธ.ค. 62

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

154. โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพีฟ่ ิสกิ ส์ปใี หม่

คณะครุศาสตร์

20 ธ.ค. 62

5,000

155. สานสัมพันธ์กฬี าภายใน สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

14 - 15 ธ.ค. 62

12,110

156. อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62

20,000

157. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

4 - 5 ม.ค. 62

60,000

158. โครงการเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

20 พ.ย. 62

44,000

159. อบรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปสาหรับ
เด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

25 - 26 ม.ค. 63

50,000

160. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ดา้ นการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

ม.ค. 63

66,000

161. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะครุศาสตร์

22 ก.พ. 63

30,000

162. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์

19 ต.ค. 62–
30 เม.ย. 63

107,950

163. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

60,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

164. โครงการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารรายวิชาสู่
สากล สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

5,000

165. โครงการสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

20,000

166. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

คณะครุศาสตร์

พ.ย. 63

30,000

167. การนาเสนอผลงานวิจัยนาฏการ 62 ครั้งที่ 11

คณะครุศาสตร์

15 - 20 ม.ค. 63

40,000

168. วิพิธทัศนา

คณะครุศาสตร์

30 ก.ค. 63

20,000

169. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์

พ.ค. 63

40,000

170. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนสาขาวิชา
ฟิสกิ ส์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตปี 2563

คณะครุศาสตร์

24 พ.ค. 63

10,000

171. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูฟิสกิ ส์

คณะครุศาสตร์

20 ต.ค. 62

5,000

172. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

80,000

173. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
174. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้บรู ณาการสะเต็มศึกษา

คณะครุศาสตร์

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

45,000

คณะครุศาสตร์

16 - 17 พ.ย. 62

65,000

175. โครงการนิทรรศการศิลปกรรม
176. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา
177. พัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

10 - 21 ก.พ. 63

21,570

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

20 - 21 ธ.ค.62
29 - 31 พ.ค. 63

20,000
28,500

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

178. เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูสงั คมศึกษา
179. ทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

30 - 31 มี.ค. 63

20,500

คณะครุศาสตร์

25 - 26 เม.ย. 63

35,000

180. อบรมพัฒนาภาวะผู้นานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
181. โครงการส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบกระบวนการเรียน

คณะครุศาสตร์

18 - 19 ม.ค. 63

17,000

คณะครุศาสตร์

1 - 2 ก.พ.63

20,000

คณะครุศาสตร์

9 ก.พ. 63

10,000

183. โครงการส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบกระบวนการเรียน
การสอนสู่โลกศตวรรษที2่ 1 : (โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่เพือ่ วิชาการและวิชาชีพครู)

คณะครุศาสตร์

21 - 22 ก.พ. 63

49,032

184. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสืบทอดทานอง
ร้อยกรองไทย
185. โครงการฝึกอบรมการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

คณะครุศาสตร์

15 มิ.ย. 62

50,000

คณะครุศาสตร์

18 - 19 ม.ค. 63

47,000

186. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพนักศึกษาเพือ่ การเป็น
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์

20 ธ.ค.62

44,000

187. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

25 ม.ค. 63

44,000

การสอนสู่โลกศตวรรษที2่ 1 : อ่าน คิด พินจิ
วรรณกรรม ครั้งที่ 6
182. โครงการวรรณศิลป์พิจารณ์สาหรับครูภาษาไทย
ครั้งที่ 1

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

188. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู)้ ปีการศึกษา
2563

คณะครุศาสตร์

16 - 17 พ.ค. 63

30,000

189. โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่ C&I และศึกษาดูงาน
ครั้งที่ 2

คณะครุศาสตร์

33,000

190. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษามหาบัณฑิตประจาปี
2563 (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

คณะครุศาสตร์

26 ต.ค. 62
26 ก.พ. 63
มิ.ย.พ.ค.63
63
1810
- 19

191. โครงการสัมมนาทางดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ม.ค. 63

40,000

192. นิเทศการสอนและติดตามผลการฝึกประสบกาณ์
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

600,000

193. อบรมสัมมนาสาหรับอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
การฝึกประสบกาณณืวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

219,720

194. ประชุมอาจารย์นเิ ทศก์และครูพเี่ ลี้ยงสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

22 พ.ค. 63

3,000

195. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 5

คณะครุศาสตร์

7 มี.ค. 63

7,000

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

196. เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาครู
นาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์

8 - 9 ก.พ. 63

10,000

197. โครงการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน

คณะครุศาสตร์

5 - 6 ม.ค.63

24,000

198. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
199. โภชนาการอาหารเพือ่ เด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

31 มี.ค. 63
18,20 ก.ย. 63

50,000
2,500

200. ค่ายอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

ม.ค. 63

2,500

201. โครงการพลศึกษาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

30,000

202. โครงการจิตอาสาให้แก่นกั ศึกษา : กิจกรรมค่าราช
พฤกษ์อาสา
203. โครงการจิตอาสาบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62

10,000

คณะครุศาสตร์

25 มี.ค. 63

20,000

204. โครงการค่าหนังสือเรียน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

389,400

205. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

242,700

206. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

263,800

207. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

1,405,500

208. โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

355,200

209. โครงการค่าอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

3,510,000

210. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

40,300

211. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องนอนและของใช้

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

152,500

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

212. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนสาธิต

ธ.ค. 62,ก.พ.,พ.ค.63

28,000

213. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนสาธิต

ต.ค.62,ม.ค.,พ.ค. 63

10,000

214. โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School)

โรงเรียนสาธิต

27 ต.ค.62 8 เม.ย.62

50,000

215. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 พ.ย.62 - 31 พ.ค.63

20,000

216. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลระดับปริญญาตรี
เทียบเท่า C1 ตามมาตรฐานสากล Common European
Framework of Reference for Languages(CEFR)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

35,000

217. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

10,000

218. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

35,000

219. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

19 ก.พ.63

15,000

220. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ก.ค.63

17,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

221. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถสู่นกั ปฏิบตั ิ
อย่างมืออาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

22 - 23 พ.ย.62

16,000

222. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

26 - 28 ต.ค.62

18,000

223. โครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานยุตธิ รรมทางด้าน
กฎหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14 - 16 ก.พ.63

30,000

224. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับหลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

23 พ.ค.63

25,000

225. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พนี่ อ้ งนิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

24 พ.ค.63

15,800

226. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

21 - 23 มี.ค.63

45,994

227. โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 ม.ค.63

17,039

228. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถสู่นกั ดนตรีอย่างมืออาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

9 - 10 พ.ย. 62

25,000

229. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านศิลปะ
ดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 4 พ.ย. 62

20,000

230. โครงการอบรมเพิม่ ทักษะศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 - 7 ม.ค. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

231. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

15 พ.ค. 63

8,500

232. โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 - 30 ต.ค. 62

20,000

233. โครงการปรับปรุงและติดตามผลการดาเนินงาน
รายวิชากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

26 มี.ค. 63

3,000

234. โครงการปรับปรุงและติดตามผลการดาเนินงาน
รายวิชากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

คณะครุศาสตร์

26 มี.ค. 63

3,000

235. โครงการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ค.ม. และ
ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

14,000

236. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62,2 ธ.ค.62
3 มี.ค. 63,4 พ.ค. 63

7,000

237. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์กฬี า

คณะครุศาสตร์

20 ธ.ค. 62

24,710

238. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62

30,000

239. โครงการการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12 พ.ค.63

25,000

2) กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

24 พ.ค.63

15,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

3) กิจกรรมประกวดเพลงมาร์ช ดาวเดือนและดาวเคียง
เดือน ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12 ก.ย.63

50,000

4) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต
ให้แก่นกั ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมการรู้รัก สามัคคีและมีน้าใจ
นักกีฬา ปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14 ธ.ค.62

30,000

5) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า HUSOC
(HUSOC Alumni)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 ม.ค.63

10,000

6) โครงการคืนสู่เหย้าชาว HUSOC

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 ก.พ.63

45,000

240. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และเครือข่าย ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

50,000

241. โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะ
พืน้ ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

242. โครงการอบรมรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การกับการทางาน (WIL) สู่การเป็นบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

243. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

10 - 15 มิ.ย. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

244. โครงการต้อนรับพีบ่ ณ
ั ฑิตรับปริญญาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์แห่งความสาเร็จ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62

20,000

245. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ม.ค. 63

50,000

246. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

16 - 17 พ.ค.63

60,000

247. โครงการพัฒนาบัณฑิตและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

27 - 28 พ.ค.63

96,900

248. โครงการสร้างความเป็นเลิศสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

30 - 31 มี.ค.63

300,000

249. โครงการอบรมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12-14,26-27 ต.ค.62

53,000

250. โครงการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

9-10 พ.ย.62

17,200

251. โครงการอบรมกฎหมายสารบัญญัตแิ ละวิธีสบัญญัติ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

18-19,25-26 ม.ค.63

37,800

252. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3 มิ.ย.63

17,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

253. โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษา สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ส.ค.63

17,000

254. โครงการสัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศเพือ่ ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 มี.ค.63

15,000

255. โครงการอ่าน คิด พินจิ วรรณกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 2 ก.พ.63

20,000

256. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

16 พ.ย.62

15,000

257. โครงการวรรณศิลป์พิจารณ์ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 ก.พ.63

10,000

258. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

2) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

3) โครงการ Good bye senior และ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

4) โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจาปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

20,000

5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

90,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

6) โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft word, Microsoft Excel และ
Microsoft PowerPoint (สาหรับปี 2 และปี 3)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

20,000

7) โครงการอบรมกฎหมายการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (สาหรับปี 2 และปี 3)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

14,596

259. โครงการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนา
สังคม (CSD สัมพันธ์)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 3 ก.พ. 63

35,000

260. โครงการปรับพืน้ ฐานทางดนตรีและจิตอาสาเพือ่
พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

28 - 29 พ.ค.63

15,000

261. โครงการสร้างความเป็นเลิศสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

35,810

262. โครงการสร้างความเป็นเลิศสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้านภูมสิ ารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

53,510

263. โครงการสร้างความเป็นเลิศสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้านนาฏศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

35,810

264. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12 ต.ค.62

30,000

265. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

22 ก.พ.63

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

266. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.63

60,912

267. โครงการพัฒนาทักษะด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

13 มี.ค.63

20,000

268. โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ธ.ค.62 - 31 ม.ค. 63

10,000

269. โครงการพัฒนาทักษะด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 ธ.ค.62 - 20 ก.พ.63

20,000

270. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 ธ.ค.62 - 10 ก.พ.63

45,000

271. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

97,200

272. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

19 - 20 ต.ค.62

15,000

273. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

28 ต.ค.62 - 28 ก.พ.63

20,000

274. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

28 ต.ค.62 - 14 ก.พ.63

34,344

275. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

7 พ.ย.62 - 28 ก.พ.63

25,272

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

276. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 พ.ย. 62 - 25 ก.พ.63

63,504

277. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

18-23 มิ.ย.63
16-21 ก.ค.63

14,256

278. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 ธ.ค. 62 - 20 ก.พ.63

25,272

279. โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

7 พ.ย. 62

14,000

280. โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

คณะวิทยาการจัดการ

12 - 15 มี.ค. 63

30,000

281. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2563

คณะวิทยาการจัดการ

19 พ.ค. 63

10,000

282. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ

คณะวิทยาการจัดการ

2 มี.ค. 63

15,000

283. โครงการอบรมความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

20 พ.ย. 62

15,000

284. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศษิ ย์เก่า
และศิษย์ปจั จุบนั

คณะวิทยาการจัดการ

21 - 22 ธ.ค. 62

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

285. โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 9

คณะวิทยาการจัดการ

14 - 15 ธ.ค. 62

15,000

286. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นอ้ ง - พีส่ ชี มพู ประจาปี
การศึกษา2562

คณะวิทยาการจัดการ

14 พ.ย. 62

10,000

287. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมควมพร้อมสาหรับ
นักศึกษาใหม่ สาขาการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

20 พ.ค. 63

8,000

288. โครงการอบรมสัมมนา สานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

2 เม.ย. 63

15,000

289. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพือ่ การ
ทางาน สาหรับนักการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ

25 มี.ค. 63

12,225

290. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดระยองและ
จังหวัดจันทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ

27 - 28 ก.ค.63

20,000

291. โครงการสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

คณะวิทยาการจัดการ

8 พ.ย. 62

15,000

292. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

13 - 14 พ.ค. 63

15,000

293. โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

25 - 26 ม.ค. 63

58,000

294. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ

17 - 18 ธ.ค. 62

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

295. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

25,29 พ.ค. 63

15,000

296. โครงการเปิดโลกทัศน์ทางด้านการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

10 - 12 ก.ค. 63

35,000

297. เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกสายอาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ

13-14 มิ.ย.,20 มิ.ย. 63

10,000

298. โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และสร้างความสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

27 มิ.ย. 63

15,000

299. โครงการสานสายใยพีน่ อ้ ง HRM

คณะวิทยาการจัดการ

18 ก.ย. 63

20,000

300. โครงการเสริมทักษะภาษาสู่อาเซียน

คณะวิทยาการจัดการ

27 พ.ย. 62

20,000

301. โครงการปฐมนิเทศและปรับพืน้ ฐานเพือ่ ความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ

16 - 17 พ.ค. 63

20,000

302. โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

9 - 11 มี.ค. 63

20,000

303. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวิตของ
นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

25 ธ.ค. 62

10,000

304. โครงการเสริมทักษะนักศึกษาเพือ่ เข้าสู่อาชีพ สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

25 มี.ค. 63

25,000

305. โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

16 - 18 มี.ค. 63

20,000

306. โครงการสัมมนาเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

คณะวิทยาการจัดการ

16 -17 ต.ค. 62

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

307. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

11 พ.ค. 63

7,000

308. โครงการเสริมทักษะพัฒนาพืน้ ฐานผู้เรียน

คณะวิทยาการจัดการ

25 ม.ค. 63

10,000

309. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินยั และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี
การศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

13 พ.ย. 62

15,000

310. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และปรับพืน้
ฐานความรู้สาหรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชา
การบัญชี ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ

14 ก.พ. 63

10,000

311. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

7 มี.ค. 63

30,000

312. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับ
นักท่องเที่ยวในงานมัคคุเทศก์

คณะวิทยาการจัดการ

4 - 5 ก.พ. 63

10,000

313. โครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัวนานาชาติ สาหรับ
มัคคุเทศก์

คณะวิทยาการจัดการ

31 ธ.ค. 62

10,000

314. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอาหารไทยเพือ่ การ
ท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

5 เม.ย. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

315. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพือ่
พิจารณาขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)

คณะวิทยาการจัดการ

21 - 23 ก.พ 63

33,205

316. โครงการสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

25 ก.พ.63

10,000

317. โครงการอบรมบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

11 ธ.ค. 62

10,000

318. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดดอกไม้ในงาน
บริการ

คณะวิทยาการจัดการ

25 ก.พ. 63

10,000

319. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านตลาดการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

27 ม.ค. 63

5,000

320. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

16 พ.ค. 63

20,000

321. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

30 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

42,000

322. โครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะวิชาชีพการ
จัดการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

5 ม.ค. - 30 เม.ย. 63

30,000

323. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ

23 มิ.ย. 63

20,000

324. โครงการฝึกทักษะภาษา "การเขียนประวัตสิ ว่ นตัว
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ"

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

7,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

325. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

18,000

326. โครงการอบรมสัมมนาเขิงปฏิบตั กิ าร "การใช้เครื่อง
คานวณสาหรับนักการเงิน"

คณะวิทยาการจัดการ

14 ธ.ค. 62

15,000

327. โครงการอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับวิจัย
เพือ่ เข้าสู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ

15 มิ.ย. 63

10,000

328. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ เข้าสู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ

16 มิ.ย. 63

10,000

329. โครงการอบรมการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์

คณะวิทยาการจัดการ

30 พ.ค. 63

12,856

330. โครงการนิเทศศาสตร์สมั พันธ์ : แข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

5 - 6 ส.ค. 62

20,000

331. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้ นวิชาการเพือ่ เพิม่
ศักยภาพนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

16 พ.ย. 62, 23 พ.ย. 62,
14 -15 ธ.ค. 62, 20 มิ.ย.
63, 11 ก.ค. 63

16,259

332. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเพือ่ การแข่งขันทักษะ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

2 - 22 มี.ค. 63

20,000

333. โครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน ICT Literacy (Series 2)

คณะวิทยาการจัดการ

14 - 15 ธ.ค. 62

30,000

334. โครงการพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

15 - 16 ก.พ.63

15,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

335. โครงการทดสอบมาตรฐานฝึมอื แรงงาน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

19 - 20 ต.ค. 62

5,000

336. โครงการจัดนิทรรศการโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
337. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

5 ส.ค. 63
26 ก.ค. 63

5,000
10,000

338. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง "การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ทาบัญชี ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี
การศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

18 ม.ค. 63

30,000

339. โครงการศึกษาดูงาน "การเพิม่ ทักษะและประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการจริง
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

20 - 22 ธ.ค. 62

60,000

340. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง "การส่งเสริม
ศักยภาพและยกระดับความรู้ดา้ นภาษีอากรก่อนเข้าสู่
การประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

19 ม.ค. 63

30,000

341. โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง Update
มาตรฐานการบัญชี ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

25 ม.ค. 63

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

342. โครงการอบรมสัมมนาเขิงปฏิบตั กิ ารสาหรับนักศึกษา
เรื่อง การพิมพ์ดดี ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

27 - 31 ม.ค. 63

20,000

343. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านการปิดงบการงินและการอ่านรายงาน
ทางการเงิน ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

1 - 2 ก.พ. 63

20,000

344. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับนักศึกษา
เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้เครื่อง
คานวณของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในศตวรรษที่
21 ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

8 - 9 ก.พ. 63

20,000

345. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร สร้างนักบัญชีคณ
ุ ภาพรุ่น
ใหม่ Young & Smart Accountans ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

10 - 12 ก.พ. 63

20,000

346. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การส่งเสริม
ศักยภาพและยกระดับความรู้ดา้ นภาษีอากรของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจาปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ

25 ม.ค. 63

30,000

347. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ Startup 4.0
สาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะวิทยาการจัดการ

15 ต.ค. - 28 ธ.ค. 62

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

348. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ

1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 62

20,000

349. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ

13 ต.ค. 62

30,000

350. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ

21 ก.พ. 62

6,000

351. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เตรียมฝึก
ประสบการณ์ (พิมพ์ดดี ภาษาไทยและอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดดี )

คณะวิทยาการจัดการ

11 - 26 เม.ย. 63

25,000

352. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

20 - 24 ม.ค. 63

10,000

353. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

19 ก.พ. 62

10,000

354. โครงการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา
2562

คณะวิทยาการจัดการ

7 มี.ค. 63

20,000

355. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

1 - 31 ส.ค. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

356. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63

20,000

357. โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

28 ต.ค. 62 14 ก.พ. 63
16 มิ.ย. 63 16 ส.ค. 63

454,640

358. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิตเิ พือ่ การควบคุม คุณภาพทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

8 - 9 ก.พ. 63

20,000

359. อบรมบุคลิกภาพและแนะแนวทางประกอบอาชีพ
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

13 - 14 มิ.ย. 63

15,000

360. การติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิตเพือ่ ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล

คณะวิทยาศาสตร์

3 ก.พ. 63 - 30 มิ.ย. 63

10,000

361. โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจบ
การศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

2 - 3 พ.ย. 62

5,000

362. โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

18 - 20 มี.ค. 63

50,000

363. โครงการเพิม่ พูนความรู้และทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

28 - 29 ต.ค. 62

10,000

364. โครงการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

30 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63

70,000

365. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

30 ต.ค. 62,
22 - 24 มิ.ย 63,
30 มิ.ย. 63,ก.พ. 63,
27 ต.ค. 63

100,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

366. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

31 ต.ค. 62 31 ธ.ค. 62
28 ก.พ. 63 30 เม.ย. 63
31 พ.ค. 63

30,108

367. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

31 ต.ค. 62

62,787

368. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์

27 ต.ค. 62 20 พ.ย. 62
18 ธ.ค. 62 25 ม.ค. 63

161,203

369. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

1 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

304,472

370. โครงการสนับสนุนการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
กับการทางาน (WIL)

คณะวิทยาศาสตร์

15 ต.ค. 62,
15 - 16 ก.พ.,
22 - 23 ก.พ. 63

30,000

371. โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

ก.พ. 63

30,000

372. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคพืน้ ฐานการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพือ่ การเรียนและงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์

18 - 19 ม.ค. 63

10,000

373. โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

7 ธ.ค. 62 , 16 พ.ค. 63

25,000

374. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ก.พ. 63

4,000

375. โครงการ CS Young Project Creator

คณะวิทยาศาสตร์

13 พ.ย. 62 - 5 ก.พ. 63

10,000

376. โครงการ CS BRU GENIUS EVOLUTION ปี 6

คณะวิทยาศาสตร์

1 - 2 ก.พ. 63

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

377. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นอกสถานที่

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 31 ม.ค. 63

45,000

378. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์

11 ก.ค. 63

15,000

379. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

7 มี.ค. 63

10,000

380. โครงการทัศนศึกษาเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์

23 - 26 มี.ค. 63

10,000

381. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มคี วามพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

14 - 16 ต.ค. 62

20,000

382. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมสัมพันธ์พนี่ อ้ งไอที
383. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแกน
ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

13 มี.ค. 63 , 20 มิ.ย. 63
25 เม.ย. 63

22,000
45,000

384. โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

27 - 28 มิ.ย. 63

40,000

385. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระหว่างเรียน
2563

คณะวิทยาศาสตร์

15 มี.ค. 63 15 พ.ค. 63

10,000

386. โครงการพัฒนาภาวะผู้นานักศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2562

คณะวิทยาศาสตร์

20 เม.ย. 63

50,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

387. โครงการ food science BAKE ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์

4 พ.ย. 62

10,000

388. โครงการ Food science Goodbye Senior

คณะวิทยาศาสตร์

28 ก.พ. 63

5,000

389. น้องยินดีพรี่ ับปริญญาบัตร

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

390. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

30 - 31 ส.ค. 62

30,000

391. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

16 มิ.ย. 63

10,000

392. โครงการ Freshy night ร่วมใจน้องพีว่ ิทยาศาสตร์การ
อาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

4 ก.ย. 63

5,000

393. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ในการแข่งขันทักษะด้านภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
แก่นกั ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

7 - 9 ม.ค. 63

60,000

394. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาความรู้ให้กบั นักศึกษา
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

13 - 15 ม.ค. 63

20,000

395. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เพือ่ การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

6 - 7 มิ.ย. 63

20,000

396. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ เพือ่ การพยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณ

คณะวิทยาศาสตร์

11 มี.ค. 63

10,000

397. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและศิษย์
เก่า ด้านข้อมูลสถิติ สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์

18 ม.ค. 63

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

398. โครงการเพิม่ ศักยภาพการเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
สู่มาตรฐานสากล

คณะวิทยาศาสตร์

23 พ.ค. 63

10,000

399. การลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมีดว้ ยการเพิม่ ทักษะ
ความรู้ดา้ นความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

6 - 7 ก.พ. 63

10,000

400. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ทางด้านเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

24 ม.ค. 63

10,000

401. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

30 - 31 พ.ค. 63

10,000

402. โครงการสานสัมพันธ์พนี่ อ้ ง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

10 มิ.ย. 63

15,000

403. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

15 ต.ค. 62

10,000

404. โครงการพัฒนาทักษะทางงานวิจัยให้กบั นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

6,13 พ.ย. 62

30,000

405. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1. โครงการพัฒนาด้านการพิมพ์ดดี ให้กบั นักศึกษา
ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์

21 - 22 พ.ย. 62

8,400

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

2. โครงการพัฒนาการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น ให้กบั
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์

25 - 26 ม.ค. 63

8,400

3. โครงการพัฒนาด้านความเป็นผู้นาและบุคลิกภาพ
ให้กบั นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์

21 ธ.ค. 62

4,800

4. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ให้กบั นักศึกษา ศิษย์เก่า
และบุคคลภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์

18 ม.ค. 63

4,200

5.โครงการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบสาหรับ
ภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ ให้กบั นักศึกษา ศิษย์เก่า
และบุคคลภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์

18 ก.พ. 63

4,200

406. โครงการเตรียมความพร้อมแก่นกั ศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ให้มคี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์

14 ก.พ. 63

10,000

407. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

28 - 30 ต.ค. 62

50,000

408. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

25 - 27 พ.ค. 63

10,000

409. โครงการเพิม่ ทักษะทางวิชาการนักศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ก.ย. 62 –
31 ก.ค. 63

27,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

410. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์

16 - 17 พ.ค. 63

50,000

411. โครงการติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

เม.ย. 63

5,000

412. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

9 - 13 ธ.ค. 62

28,800

413. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

13 - 17 ม.ค. 63

51,760

414. โครงการนิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

4 พ.ย. 62 20 ก.พ. 63

78,480

415. โครงการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์

15 ต.ค. 62

30,000

416. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 62 29 ก.พ. 63

46,080

417. โครงการอบรมทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

15 ม.ค. 63

30,000

418. โครงการฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

15 ธ.ค. 62

30,000

419. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาชีววิทยา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

15 ธ.ค. 62 15 ก.พ. 63

43,120

420. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจาปี
การศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

16 - 20 พ.ย. 62

44,640

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

421. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ย. 62

10,800

422. โครงการนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 62 29 ก.พ. 63

27,360

423. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมประจาปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์

1 ก.พ. 63 15 มี.ค. 63

33,120

424. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 62 - 15 มี.ค. 63

38,160

425. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

15 ต.ค. 62

45,000

426. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

6 - 10 ม.ค. 63

29,440

427. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ย. 62 -16 ก.พ. 63

28,080

428. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา บายศรีสู่ขวัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มิ.ย. 63

10,000

429. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาการ และ
การปรับตัวในการดารการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ค. 63

10,000

430. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมหลักสูตร
ทักษะพืน้ ฐานแก่นกั ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

9 พ.ย.62

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

431. โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์
นาชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 - 3 ก.พ. 63

7,000

432. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และค่านิยม
ขององค์กร สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. 63

20,000

433. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพัฒนาบุคลิกภาพที่
พึงประสงค์ในการทางานของนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เม.ย. 63

10,000

434. โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
การศึกษาในระดับที่สงู ขึ้น และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12 ก.พ.63

5,000

435. โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
เครือข่ายคณะเกษตรราชภัฏ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. - มี.ค. 62

50,000

436. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ สร้าง
เครือข่าย นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. 63

25,000

437. โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิจัย
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ก.พ. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

438. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ย.62 - เม.ย.63

10,000

439. โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพือ่ การศึกษา
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ก.พ. 63

10,000

440. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7 ธ.ค.62

5,000

441. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่บณ
ั ฑิตศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 ต.ค.- 16 พ.ย.62

7,000

442. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพือ่ การ
สื่อสารในการปฏิบตั งิ านและชีวิตประจาวันแก่นกั ศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 ม.ค.63

5,000

443. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศและการใช้เทตโนโลยี
สารสนเทศในการเรียน ยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7 พ.ย. 62

10,000

444. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและ
Microsoft office ในการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 พ.ย. 63

5,000

445. โครงการตรวจสุขภาพสัตว์น้า สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

23 ม.ค. 63

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

446. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศและการใช้เทตโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24 ต.ค.62

5,000

447. โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11 - 28 ก.พ.63

30,000

448. โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. - เม.ย.63

20,000

449. โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15 ม.ค. - 15ก.พ.63

35,000

450. การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรของคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

50,000

451. การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

30,000

452. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

45,000

453. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 ธ.ค. 62

15,000

454. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

20,000

455. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 - 31 ธ.ค. 62

10,000

456. โครงการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

5,000

457. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค 62

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

458. โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย "ฝึกจิตใจใฝ่คณ
ุ ธรรม นา
ประฟฤติดงี าม"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ธ.ค. 62

20,000

459. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธาน
นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก.พ. 62 - มี.ค.63

5,000

460. โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ การแข่งขันฟุต
ซอลประเพณีตา้ นภัยยาเสพติดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค. 62

40,000

461. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.ค. 2563

5,000

462. โครงการสนับสนุนงานกีฬามหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส.ค. 63

40,000

463. โครงการงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส.ค. 63

30,000

464. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษาและกิจกรรม
นันทนาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ค. 63

40,000

465. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คา่ นิยมของ
องค์กร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 ก.พ. 2562

10,000

466. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และค่านิยม
ขององค์กร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

27,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

467. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ม.ค. 63
- 31 ม.ค. 63

40,000

468. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และค่านิยม
ขององค์กร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

10,000

469. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรา
มิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ย. 62 - มี.ค. 63

10,000

470. สนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบตั ิ และสนับสนุนกิจกรรมแก่
นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

100,000

471. โครงการเพิม่ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทาง
อุตสาหกรรมแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค. 62

25,000

472. โครงการพระราชดาริจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วย
หัวใจ” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค. 62

10,000

473. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ที่มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 62 - 18 ก.ค. 63

26,000

474. พัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
ที่มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,000

475. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค. 62

38,500

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

476. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
มุ่งสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

7,280

477. โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16- 20 มี.ค. 63

5,000

478. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
479. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63
16 - 20 มี.ค 63

57,600
17,720

480. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 - 20 มี.ค 63

25,000

481. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 มี.ค. 63

70,000

482. โครงการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบตั กิ าร
พยาบาล

พยาบาลฯ

ก.พ. 63

-

483. โครงการเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษา

พยาบาลฯ

6 - 10 เม.ย.63

-

484. โครงการกีฬาพยาบาลสัมพันธ์สถาบันพยาบาลเขต
นครชัยบุรินทร์

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

29,000

485. โครงการจิตปัญญาเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

-

486. โครงการจัดแผนช่วยเหลือ นศ.เพือ่ การดารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

-

487. พิธีมอบหมวกและตะเกียงสาหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์รุ่นที่ 1

พยาบาลฯ

12 ธค 62

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

488. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 3

พยาบาลฯ

7 พ.ค. 63

14,000

489. โครงการอรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่วิชาชีพ 2 ปีการศึกษา
2562

พยาบาลฯ

4 - 6 ก.พ.63

82,538

490. โครงการอรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่วิชาชีพ 1 ปีการศึกษา
2563

พยาบาลฯ

12 - 14 ตค. 63

-

491. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯ

พยาบาลฯ

12 - 16 ต.ค.63

11,000

492. โครงการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเบื้องต้น

พยาบาลฯ

1 ม.ค. - 28 ก.พ. 63

24,900

493. โครงการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สงู อายุ 1

พยาบาลฯ

1 เม.ย. - 25 ก.ย. 63

35,000

494. โครงการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น

พยาบาลฯ

1 เม.ย. - 25 ก.ย.63

27,500

495. วันชาวหอและศิษย์เก่าหอพักนักศึกษา

กองพัฒฯ

1 - 2 ก.พ. 63

30,000

496. หอพักสีเขียว

กองพัฒฯ

ปิดภาคเรียน 1/62

20,000

497. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

กองพัฒฯ

17 - 19 ม.ค.63

40,000

498. ร่วมแข่งขันทักษะทางดนตรีในกีฬามหาวิทยาลัย
กลุ่ม มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองพัฒฯ

ม.ค. 63

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

499. ฟุตบอลราชภัฏบุรีรัมย์คพั ครั้งที่ 5 (BRU.Football Cup)

กองพัฒฯ

ส.ค. 63

30,000

500. ฟุตซอลราชภัฏบุรีรัมย์คพั ครั้งที่ 13 (BRU.Futsal Cup)

กองพัฒฯ

ส.ค.- ก.ย. 63

30,000

501. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รอบมหกรรม

กองพัฒฯ

ม.ค. 63

400,000

502. กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม มรภ. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กองพัฒฯ

ธ.ค. 62

800,000

503. 14 กุมภา เชิดชูเกียรติราชภัฏมินมิ าราธอนเกม ครั้งที่ 6

กองพัฒฯ

14 ก.พ. 63

60,000

504. เชียร์นกั กีฬาวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนครั้งที่ 4

กองพัฒฯ

14 ก.พ. 63

20,000

505. ดาเนินงานองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000

506. สัมมนาผู้นานักศึกษา ภาคปกติ

กองพัฒฯ

18 – 20 เม.ย. 63

90,000

507. สัมมนาผู้นานักศึกษา ภาคกศ.บป.

กองพัฒฯ

25 – 26 ม.ย. 63

40,000

508. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป

กองพัฒฯ

28 ก.ค. 63

20,000

509. กีฬาสานสัมพันธ์ ภาคกศ.บป

กองพัฒฯ

25 ม.ค. 63

40,000

510. ดาเนินงานสานักงานสภานักศึกษา ภาคปกติ

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

511. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผู้นานักศึกษาสู่การรับน้อง
สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มว่ ง-เหลือง

กองพัฒฯ

20 - 21 เม.ย. 63

50,000

512. BRU Music Contest

กองพัฒฯ

23 พ.ย. 62

30,000

513. Big Cleaning Day BRU

กองพัฒฯ

18 ม.ค.,1 ก.พ. 63

25,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

514. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

515. โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและการเขียน
โครงการสาหรับผู้นานักศึกษา

กองพัฒฯ

16 มี.ค. 63

15,000

516. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษา

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

650,000

517. โครงการ Show & Share กิจกรรมชมรมนักศึกษา

กองพัฒฯ

19 ก.พ. 63

30,000

518. โครงการจิตอาสานักศึกษาเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น

กองพัฒฯ

5 ธ.ค. 62

20,000

519. โครงการผู้บริหารชวนทาบุญ ประจาปีการศึกษา 2563

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

520. โครงการอบรมเรื่อง เสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา

กองพัฒฯ

1 ธ.ค. 62

20,000

521. โครงการก้าวสู่ Green University ด้วยการจัดการขยะ
ลฝอย
522. มูโครงการอบรมแกนน
านักศึกษาสร้างเกราะป้องกันภัย

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

กองพัฒฯ

1 ธ.ค. 62

20,000

ยาเสพติด ดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
523. โครงการจั
บจังหวัด มสัมมนาเครือข่ายงาน
524. ระดั
เจ้าภาพการประชุ

กองพัฒฯ

11 ม.ค. 63

20,000

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

ดภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนือ (บุหรี่)
525. นัยาเสพติ
กศึกษาวิ
ชาทหารเข้
ารับการอบรมภาคสนาม

กองพัฒฯ

ม.ค - มี.ค. 63

15,000

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

15,000

526. นศท.รวมใจภักดิ์ทาความดีเพือ่ ชาติศาสน์กษัตริย์
527. พิธีจบการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 5 “ทุกหยาด
ดาวบนบ่
า” และพิธีประดั
บเครื่องหมายชั้นปี
528. ปัเหงื
จฉิอ่ มเพืนิอ่ เทศนั
กศึกษาและตลาดนั
ดแรงงาน

กองพัฒฯ

14 มี.ค. 63

15,000

กองพัฒฯ

9 มี.ค. 63

25,000

529. ปาฐกถาทางความคิด (Ideas Worth Spreading)

กองพัฒฯ

16 พ.ย. 62

30,000

530. โครงการดาเนินงานด้านนิเทศสหกิจศึกษาและส่งเสริม
การดาเนินงานหลักสูตร WIL

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

300,000

มำตรกำร

5. สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

531. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ Good Bye Senior
สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ก.พ. 63

20,000

532. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู
สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 มิ.ย. 63

20,000

533. โครงการ CS @ CSR ปีที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ

21 ธ.ค. 62

40,000

534. โครงการกีฬาสามัคคี ประเพณีปใี หม่ไทย
535. โครงการสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า-ศิษย์ปจั จุบนั ชาวเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. - เม.ย. 63
เม.ย.-63

10,000
20,000

536. โครงการสืบสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่าและน้องพีส่ าขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 มี.ค. 63

7,000

537. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
รายวิชาต่างๆสู่การพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาเพือ่ เพิม่
ประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

200,000

538. โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพือ่ การบูรณา
การ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

25 - 26 ม.ค.63

20,000

539. โครงการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,200,000

540. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย
และบริการวิชาการสู่ชุมชนและสถานศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

13,000

มำตรกำร

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ/
หรือเอกชนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

541. โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษเพือ่ ยกระดับชุมชน
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

450,000

542. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

21 - 22 ก.พ. 63

20,000

543. โครงการบูรณาการงานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
เพือ่ การอนุรักษ์และเพิม่ มูลค่าพันธุ์ข้าวพืน้ เมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

26 ม.ค. 63

10,000

กองพัฒฯ

16 พ.ย. 62

15,000

กองพัฒฯ

5 ธ.ค. 62

15,000

ประชาชนทัอ่วยอดพั
ไป ฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
546. โครงการต่
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะแนวเพือ่
ความเป็นมืออาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

250,000

547. โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง จานวน 2 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการ

เม.ย. 63

100,000

548. โครงการสารวจปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฝ่ายวิชาการ

มิ.ย. - ก.ค. 63

20,000

549. โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจาปี
การศึกษา 2563

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

500,000

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

150,000

544. โครงการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีแก่นกั ศึกษาและ
่วไป บขี่ภาคปฏิบตั แิ ก่นกั ศึกษาและ
545. ประชาชนทั
โครงการอบรมใบขั

550. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
41,757,195

551. โครงการดาเนินการทุนพระราชทานและอาจารย์
ชาวต่างชาติ

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

1,200,000

552. โครงการประชุมเครือข่ายที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย

สภาคณาจารย์ฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

30,000

553. โครงการตั้งศูนย์ภาษาไทย ณ ต่างประเทศ

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

554. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บคุ ลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์

6 - 7 ก.พ. 63

20,000

555. โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการแข่งขันการ
เพิม่ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ แก่นกั ศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

20 ธ.ค.62

10,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล

มำตรกำร
๑. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
นักวิจัยใหม่สู่มอื อาชีพเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

14,712,048
1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
49,620

1. โครงการเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยของ
บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยสาหรับคณาจารย์
สาขาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์

11 - 15 ก.พ 63

20,000

3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

10,000

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

25,000

5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการวิจัยสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

30,000

6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทาวิจัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

5,000

7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทาวิจัย
สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

35,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

8. โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่และ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

14,712,048
180,000

9. โครงการทุนวิจัยเพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายและเพิม่
ประสิทธิภาพในการทาวิจัยเชิงพืน้ ที/่ เชิงประเด็น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

39,288

10. โครงการสนับสนุนทุนการทาวิจัยในชั้นเรียน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

10,000

11. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ

22 เม.ย. 63

20,000

12. โครงการส่งเสริมวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

13. โครงการวิจัยภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

40,000

14. โครงการวิจัยสาขา 9 โครงการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

225,000

15. โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

25,000

16. โครงการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

40,000

17. โครงการวิจัยสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

18. โครงการวิจัย "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"

คณะวิทยาการจัดการ

14,712,048
1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
10,000

19. โครงการวิจัย "ปัจจัยในการพัฒนานักศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมด้วยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562"

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

20. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสู่มาตรฐานวิชาชีพการจัดการสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

21. โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

60,000

22. โครงการเพิม่ พูนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการวิจัย
การผลิตตาราเพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ สาหรับบุคลากร
สายสอน

คณะวิทยาศาสตร์

28 ต.ค. 62
31 ก.ค. 63

30,000

23. โครงการเทคนิคการทาวิจัยและเขียนบทความวัจยทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพือ่ ขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

16 - 17 พ.ค. 63

35,000

24. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิชาฟิสกิ ส์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์

8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,
4 เม.ย. 63,6 ก.ค. 63

21,000

25. โครงการวิจัยสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บณ
ั ฑิตสาธารณสุข
ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์

15 ธ.ค. 62

5,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
14,712,048
30,000

26. โครงการคลินกิ วิจัย (Research Clinic) ด้านสิ่งแวดล้อม
ประจาปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค.
63

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และ
การนาเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

10 ม.ค. 63, 10 มี.ค. 63

60,000

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสทิ ธิบตั ร และ
สิทธิบตั ร

คณะวิทยาศาสตร์

2 ม.ค. - 10 มี.ค. 63

30,000

29. โครงการสนับสนุนทุนการทาวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชา
สถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

28 ต.ค. 62

60,000

30. วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

30,000

31. โครงการการให้ทนุ สนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค.
1 ต.ค. 62 63
- 30 มิ.ย. 63

130,000

คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 1 มิ.ย.63

200,000
20,000

32. โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาศักยภาพหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
33. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพงานทางด้านวิจัยของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
34. โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย
35. โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์

26 พ.ย. 62

200,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค.63

300,000

มำตรกำร

โครงกำร
36. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานวิจัย

2. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

14,712,048
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63
50,000

37. โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพีเ่ ลี้ยง

พยาบาลฯ

ก.ค. 63

-

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
นักวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ

พยาบาลฯ

11 ก.พ. 63

12,740

39. การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิลการเขีนยข้อเสนอโครงการ
วิจัย

สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

40. โครงการหนุนเสริมโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยที่กาลัง
ดาเนินอยู่เพือ่ ร่วมปรับทิศทางไปสู่การใช้ประโยชน์

สถาบันวิจัยฯ

24 มี.ค. 63

50,000

41. โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

180,000

42. โครงการอบรมนักวิจัย

บัณฑิตฯ

29 ม.ค. 63

30,000

43. โครงการอุดหนุนทุนวิจัย

บัณฑิตฯ

ก.ค. 63

30,000

44. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานวิจัย

โรงเรียนสาธิต

22 เม.ย.62

20,000

45. โครงการประกวดงานวิจัยสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

46. คลินกิ วิจัย

สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

47. การส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา (GI)
48. โครงการร่วมจัดงาน Thauiland Research Expo 2020

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63
21 - 25 เม.ย. 63

40,000
150,000

49. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 พ.ย.62 - 31 พ.ค.
63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

50. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

51. โครงการส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิจัยเพือ่ การตีพิมพ์
เผยแพร่ในที่ประชุม ระดับนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ

52. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

14,712,048
1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
25,000
ต.ค. - ธ.ค.62

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

90,000
35,000

53. โครงการการจัดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพือ่
การตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1 และวารสารนานาชาติที่ได้รับ
การยอมรับ

พยาบาลฯ

18 ก.พ. 63

8,400

54. โครงการจัดทาวารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

100,000

55. จัดทาวารสารวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

150,000

56. ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยฯ

ก.พ. 63

500,000

57. ค่าตอบแทนการอ่านผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2563
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ เสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัย
สก.สว. ปี 2564

สถาบันวิจัยฯ

ก.พ. 63

200,000

58. การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพือ่ พัฒนาโจทย์วิจัยสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันวิจัยฯ

ก.พ. 63

30,000

59. โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

300,000

60. โครงการประคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

สถาบันวิจัยฯ

1 5 มี.ค. 63

20,000

มำตรกำร

3. พัฒนากระบวนการการบูร
ณาการงานวิจัยเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
14,712,048
400,000

61. โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นกั ศึกษา (โครงงาน
พิเศษหรือสหกิจศึกษา)

สถาบันวิจัยฯ

20 - 31 พ.ค. 63

62. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการท้องถิ่น (เยือนถิ่น
แผ่นดินปราชญ์ปที ี่ 7)

สถาบันวิจัยฯ

16 ธ.ค. 62

63. โครงการสนันสนุนทุนวิจัยที่ผ่านระบบ NRMS วช. ปี 2563
64. โครงการสนันบสนุนทุนวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ (R to R ) ปีท1ี่ 0

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63
15 พ.ย. 62 - 30 มี.ค.
63

65. โครงการพัฒนาหน่วยจัดการจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์และ
สัตย์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยฯ

1 - 20 พ.ค. 63

50,000

66. โครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบพอเพียงและยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12 ธ.ค. 62

10,000

67. โครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปศุสตั ว์
และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19 ก.พ.63

15,000

68. โครงการอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 - 30 เม.ย.63

10,000

69. โครงการพัฒนาคณาจารย์ดา้ นการเรียนการสอน และการ
วิจัยการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

4 พ.ค. 63

50,000

70. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการวิจัยสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์

22 - 23 พ.ค. 63

80,000

50,000
8,660,000
100,000

มำตรกำร

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
14,712,048
20,000

71. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการวิจัยสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะครุศาสตร์

6 - 7 ก.ค. 63

72. โครงการจัดการความรู้ดา้ นการวิจัยและด้านการจัดการ
เรียนการสอนคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

20,000

73. โครงการจัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค. - เม.ย.63

10,000

74. โครงการถอดบทเรียนงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพือ่ การขยาย
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

สถาบันวิจัยฯ

พ.ค. 63

50,000

75. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19 เม.ย. 63

8,000

76. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
(4nd National and International Research Conference
2020 : NIRC IV 2020)

บัณฑิตฯ

ต.ค. 63

300,000

77. โครงการทาความร่วมมือเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

บัณฑิตฯ

1 เม.ย. 63

50,000

78. โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

60,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
14,712,048
100,000

79. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ม.ค. - 31 ก.ค. 63

80. โครงการสร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายทาง
วิชาการและการทางานวิจัยทางภาษาอังกฤษในระดับ
มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

20,000

81. โครงการพัฒนาการดาเนินกิจกรรมในเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

21 - 23 ธ.ค. 62

40,000

82. โครงการสนับสนุนการทาความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย
และแนวทางการขอทุนอุดหนุนจากภายนอกสถาบัน

พยาบาลฯ

25 ก.พ. 63

3,000

83. โครงการจัดทา MOU เพือ่ การพัฒนานักวิจัยเสนองานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยฯ

1 - 15 ม.ค. 63

50,000

84. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6)

สถาบันวิจัยฯ

3 - 6 ธ.ค. 62

150,000

85. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและประกวดนวัตกรรม
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (มหกรรมวัฒนธรรมระดับชาติและ
นานาชาติ BRIC ครั้งที่ 4)

สถาบันวิจัยฯ

13 - 15 ธ.ค. 62

200,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิน่ อย่าง

มำตรกำร
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บริการวิชาการเพือ่ สร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและความเป็นอยู่
ของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

1. โครงการนาฏการท้องถิ่นอาสา

คณะครุศาสตร์

6 - 7 มิ.ย. 63

51,556,600
20,000

2. โครงการค่ายพลศึกษาบริการวิชาการแก่โรงเรียนและ
ชุมชน

คณะครุศาสตร์

8 - 9 ก.พ. 63

20,000

3. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ของทุกช่วง
อายุวัย ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

377,000

4. อ่านออกเขียนได้เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
5. การผลิตสื่อวิดที ศั น์เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนของ
ครูผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนครูให้กบั โรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,300,000

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,100,000

6. การหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM) สาหรับโรงเรียนในพืน้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

7. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา (STEM Education)

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

420,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

8. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้
เป็นศูนย์ฝึกปฏิบตั กิ ารและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กบั
โรงเรียนในท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
1,200,000

9. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์เพือ่ สนับสนุนการสร้างเส้นทางอาชีพ
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
บุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

10. โครงการบริการวิชาการ สื่อการศึกษาเพือ่ พัฒนา EF เด็ก
ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

240,000

11. บูรณาการการจัดการเรียนรู้หลากหลายกลุ่มสาระเพือ่
หนุนเสริมวิถเี กษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจาวันเป็น
สื่อกลาง

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

12. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

260,000

13. โครงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

34,400

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

14. โครงการผลิตวารสารวิชาการ "มนุษยสังคมสาร" คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

51,556,600
50,000

15. โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตร
อินทรีย์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้ชุมชนพืน้ ที่ร่วมพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

16. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

18 ธ.ค. 62

17,000

17. โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ครั้งที่ 17 (ทักษะ
อ่าน คิด วิเคราะห์)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 ม.ค. 63

20,000

18. โครงการนิตคิ า่ ยอาสาพัฒนาและบริการวิชาการสู่ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14 ธ.ค. 62

10,000

19. โครงการบริการวิชาการทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 2 ก.พ.63

40,000

20. โครงการบริการวิชาการทางดนตรีเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12 - 19 ก.พ.63

30,000

21. โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์งานศิลปะแก่สงั คม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2 ก.พ. 63

20,000

22. โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พิการทางกายและ
การเคลื่อนไหวในพืน้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

23. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

500,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

24. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
OTOP นวัตวิถใี นพืน้ ที่ชุมชน 3 หนอง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
590,000

25. โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สาหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,100,000

26. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บา้ นหลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

30 มี.ค. 63

10,000

27. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

16 - 17 ธ.ค. 62

10,000

28. โครงการส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง การเพิม่ ทักษะ
การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตอบสนองชุมชนน่าอยู่ตามแนวพระราชดาริ

คณะวิทยาการจัดการ

20 ธ.ค. 62

15,000

29. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมเรื่อง การต่อยอดองค์
ความรู้จากงานวิจัยด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ดา้ นบัญชี
ครัวเรือนเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ตาบลโคกกลาง
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

15 ก.พ. 63

20,000

30. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

31. โครงการการส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง การเพิม่
ทักษะการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองชุมชนน่าอยู่ตามแนวทาง
พระราชดาริ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
119,000

32. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่นด้าน
สร้างรายได้ดว้ ยการพึง่ พาตนเองเพือ่ สร้างความมั่งคง มั่ง
คั่ง ยันยืนของชุมชนสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

720,000

33. การพัฒนาแบบบูรณาการเพือ่ เพิม่ รายได้ภายใต้ศาสตร์
พระราชาวิถเี กษตรพอเพียงให้กบั ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักเขต อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

800,000

34. โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั แก่สมาชิกใน
วิสาหกิจชุมชน เยาวชนแกนนา และชุมชนโอท๊อปนวัตวิถี
ในตาบลสองชั้น ตาบลสวายจีก และตาบลหลักเขต อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

35. โครงการการจัดการความรู้ภมู ปิ ญ
ั ญาแพทย์แผนไทยเพือ่
ส่งเสริมศักยภาพและสุขภาวะ ของคนในช่วงวัย 50 ปี ถึง
70 ปี เขตพืน้ ที่ ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

150,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

36. โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่บนฐานนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้บริบทของ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
260,000

37. โครงการการประยุกต์ใช้สื่อเสมือนจริง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ชุมชน และเพิม่ โอกาสด้านการขายสินค้าผ้าทอในเขตพืน้ ที่
ตาบลสวายจีก ตาบลหลักเขต และตาบลกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

300,000

38. ดาราศาสตร์สญ
ั จร 2563

คณะวิทยาศาสตร์

10 - 11 ม.ค. 63

15,000

39. โครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ย. 62

20,000

40. โครงการ CS Young Programmer Camp

คณะวิทยาศาสตร์

21 - 22 มี.ค. 63

10,000

41. โครงการบริการวิชาการด้านภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

15 - 16 ก.พ. 63

10,000

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่
การพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาศาสตร์

26 - 27 มี.ค.63

30,000

43. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

27 ก.ย. 62

5,000

44. ค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

45. โครงการการสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัต
ลักษณ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า
สาหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชนอาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
260,000

46. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ของผู้สงู วัย ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

900,000

47. โครงการความร่วมมือทางวิทยาสาสตร์เทคโนโลยีกบั
โรงเรียนจุฬาภรณ์และโรงเรียนที่มโี ครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

456,000

48. โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

2,500,000

49. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการเลี้ยงแพะแกะเชิง
พานิชย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

420,000

50. การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงไก่พนื้ เมืองในจังหวัดบุรีรัมย์สู่
การผลิตเชิงพานิชย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

600,000

51. การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
อินทรีย์ชุมชนเชิงการค้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

180,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

52. การถ่ายทอดเทคโนดลยีการเลี้ยงสัตว์น้าในพืน้ ที่น้าขุ่น
แบบพอเพียงของเกษตรกรอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
280,000

53. การเพิม่ ศักยภาพการผลิตความหอมของข้าวอินทรีย์ที่
เชื่อมโยงจากการเรียนและการวิจัยสู่ความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

300,000

54. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ เพิม่ มูลค่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

250,000

55. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและ
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวพองและข้าวกึ่ง
สาเร็จรูปสู่สนิ ค้าเพือ่ สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

170,000

56. การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่ สร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพืน้ เมือง
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์มุ่งสู่ตลาดออนไลน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,150,000

57. การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เพือ่
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นกลุ่ม
อาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนค้อ ตาบลหินลาด อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

210,000

58. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

300,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

59. การพัฒนานวัตกรรมโรงเพาะเห็ดอัตโนมัตคิ วบคุมด้วย
ระบบ Internet of thing ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
300,000

60. การบูรณาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านตะลุงเก่า
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในการจัดผังพืน้ ที่เฉพาะเพือ่ การ
ท่องเที่ยว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

400,000

61. โครงการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยบ้านโนนสมบูรณ์

พยาบาลฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

311,000

62. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พนื้ ฐานประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,500,000

63. โครงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

160,000

ส่งเสริมฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

2,700,000

65. โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

600,000

66. โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าบนฐานเอกลักษณ์
พืน้ ถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

250,000

64. โครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สาหรับ
นักเรียนในโรงเรียน

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
51,556,600
500,000

67. โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ในงาน
วันเด็กแห่งชาติ

สานักงานอธิการบดี

11 ม.ค. 63

68. โครงการการบริหารจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สานักงานอธิการบดี

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

2,891,200

69. โครงการการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

สานักงานอธิการบดี

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

5,556,000

70. โครงการวันวิทยาศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

ส.ค. 63

71. โครงการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บน
ฐานอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมพืน้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

2,200,000

72. โครงการติดอาวุธทางปัญญาด้วยการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

420,000

73. การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าชุมชนเพือ่ รองรับการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,100,000

74. โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) รองรับการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นพืน้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามบทบาทและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,000,000

250,000

มำตรกำร

โครงกำร

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

75. โครงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

51,556,600
280,000

76. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดบุรีรัมย์

UBI

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

1,550,000

77. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการผ้าทอ
จังหวัดบุรีรัมย์

UBI

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

430,000

78. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบ
การหลักสูตรนวดแผนไทย

UBI

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

700,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

100,000

79. การสนับสนุนการจัดทาวารสารวิจัยและวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. พัฒนากระบวนการการบูรณา
การบริการวิชาการเข้ากับการ
เรียนการสอน/ งานวิจัย / ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

80. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

30,000

81. โครงการจัดทาวารสารคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 พ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63

60,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 - 30 พ.ย.62

30,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

82. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
83. โครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

84. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

21 ม.ค. 63

51,556,600
10,000

85. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

29 ม.ค. 63

23,900

86. การจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

14-ธ.ค.-62

10,000

87. โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี

คณะครุศาสตร์

30 ม.ค. 63

8,000

88. โครงการบริการวิชาการ ศิลป์สร้างสรรค์ศลิ ปศึกษา

คณะครุศาสตร์

1 - 2 ก.พ. 63

40,000

89. โครงการการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ (การจัดการ
ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มคี วามต้องการ
พิเศษ)

คณะครุศาสตร์

19 ก.พ. 63

45,000

90. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การนาทฤษฎีการเรียนรู้
ทางจิตวิทยาไปใช้ในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์

9 พ.ย. 62

20,000

91. โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์

25 มี.ค. 63

25,000

92. โครงการพัฒนาศูนย์ถา่ ยทอดความรู้สู่ชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

20,000

93. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ความ
ยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

29 ม.ค. 63

26,500

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
51,556,600
13,000

94. โครงการสร้างจิตอาสาบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษสู่
ชุมชนและสถานศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

95. โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

5 - 6 มิ.ย. 63

50,000

96. โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

21 - 22 ก.พ. 63

10,000

97. โครงการบริการวิชาการ Towel's Creation Workshop
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์

คณะวิทยาการจัดการ

29 พ.ย. 62

5,000

98. โครงการบริการวิชาการ Cocktail & Mocktail Workshop
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการผมเครื่องดื่ม Cocktail และ
Mocktail

คณะวิทยาการจัดการ

8 พ.ย. 62

15,000

99. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรม
สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

23 มี.ค. 63

20,000

100. สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

10 ธ.ค. 62

40,000

101. โครงการ Gis Day
102. โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการ ตามความต้องการ
ของชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

25 ม.ค. 63
16-20 ต.ค. 62,
13-17 พ.ย. 62,
26 ก.พ. 63, 2 มี.ค. 63,
25-29 มิ.ย. 63

10,000
20,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

25,000

103. บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

มำตรกำร

โครงกำร
104. โครงการสนับสนุนงานด้านการวิจัย ด้านวิชาการ ด้าน
บริการวิชาการ และบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในและ/
หรือต่างประเทศ

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
51,556,600
30,000

105. โครงการบริการวิชาการเรื่องพยาบาลร่วมใจใส่ใจสุขภาพ
ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

12,000

106. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพนักเรียน: การ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขั้นพืน้ ฐาน

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

10,600

107. โครงการบริการวิชาการจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครองในการป้องกัน
อุบตั เิ หตุเด็กปฐมวัย

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

10,000

108. โครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

10,000

109. โครงการสนับสนุนการทาความร่วมมือเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการ

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

1,000

110. โครงการฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พนื้ บ้านเพือ่ การเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

26 ต.ค. 62

49,800

111. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย
ระบบกองเติมอากาศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

16 พ.ย. 62

20,400

มำตรกำร

โครงกำร
112. โครงการการจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้และระบบการใช้
งาน QR Code Scanning

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
51,556,600
49,800

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

9 พ.ย. 62

โรงเรียนสาธิต

19 - 20 ธ.ค. 62

100,000

บัณฑิตฯ

5 เม.ย. 63

30,000

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

116. สนับสนุนกิจกรรมด้านบริหารการงานฝึกอบรมสัมมนา
ของศูนย์อุดมศึกษาปะคาเพือ่ รองรับการดาเนินงานถาย
ใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

บริการวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

117. โครงการจัดทาวารสารวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
"วารสารภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ (วอภ.)"

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

30,000

113. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิต
114. โครงการสนับสนุนการทาความร่วมมือเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
115. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
BRIC

3,500,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่

มำตรกำร
๑. พัฒนายกระดับทรัพยากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความเสถียรภาพครอบคลุมใน
การปฏิบตั งิ าน

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
8,177,500
40,000

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผ่าน Google Scholar และ Personal Website

สานักวิทยฯ

8 - 9 พ.ย. 62

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ( ICT) สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

สานักวิทยฯ

12 ธ.ค. 62

30,000

3. ประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพือ่ รองรับการ
จัดอับดับมหาวิทยาลัย

สานักวิทยฯ

15 ม.ค. - 28 ก.พ.63

30,000

4. การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพือ่ เพิม่ การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกระดับโลก

สานักวิทยฯ

1 ม.ค. - 17 ก.ค. 63

100,000

5. พัฒนา Personal Website และระบบการให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพือ่ การตัดสินใจของผู้บริหาร

สานักวิทยฯ

1 ม.ค. - 30 ก.ค.63

30,000

6. พัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
7. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะครุศาสตร์

สานักวิทยฯ
คณะครุศาสตร์

1 ม.ค. - 30 ก.ค.63
ต.ค.62 - พ.ค.63

30,000
613,704

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

- สาขาวิชานาฏศิลป์

31,014

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

8,177,500
28,530

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

44,400

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

42,054

- สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

43,710

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

40,536

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

38,742

- สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

43,158

- สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

25,770

- สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา (วิชาเอกดนตรีไทย)

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

17,766

- สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

30,462

- สาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

46,056

- สาขาวิชาฟิสกิ ส์

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

34,464

- วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

51,300

- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

19,798

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

48,078

- สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

14,278

- สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

13,588

8. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

434,468

- สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

67,308

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

8,177,500
28,254

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63
ต.ค.62 - พ.ค.63

21,492
79,930

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

42,330

- สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

20,526

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศลิ ปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

11,832

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

15,834

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

109,876

- สาขาวิชานิตศิ าสตร์
9. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

37,086

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

463,622

- สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

98,082

- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

31,152

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

32,946

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

45,366

- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

37,638

- สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

67,584

- สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

38,052

- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

43,710

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

47,850

- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

8,177,500
10,138

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดจิ ิทลั

คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

11,104

10. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

370,614

- สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

19,974

- สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

27,426

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

25,356

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

51,264

- สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

16,662

- สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

28,116

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

66,756

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

36,672

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

31,566

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

45,090

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

7,002

คณะวิทยาศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

14,730

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.62 - พ.ค.63

97,798

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.62 - พ.ค.63

44,538

- สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.62 - พ.ค.63

10,452

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.62 - พ.ค.63

32,394

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
11. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.62 - พ.ค.63

8,177,500
10,414

12. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

175,554

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

14,316

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

48,504

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

25,872

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

49,092

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

11,106

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

15,798

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค.62 - พ.ค.63

10,866

คณะพยาบาลศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

11,142

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ต.ค.62 - พ.ค.63

11,142

14. โครงการจัดซื้อหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

ต.ค.62 - พ.ค.63

20,276

บัณฑิตวิทยาลัย

ต.ค.62 - พ.ค.63

20,276

ศูนย์วิทยบริการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

312,822

ศูนย์วิทยบริการ

ต.ค.62 - พ.ค.63

312,822

16. โครงการจัดหาวัสดุเพือ่ ซ่อมบารุงและให้บริการ

ศูนย์คอมฯ

15 ต.ค. 62 - 8 พ.ค. 63

250,000

17. โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค. 62 -20 ก.ย. 63

486,500

18. โครงการบารุงรักษาระบบความมั่นคงของเครือข่าย (MA
Network Securities)

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค. 62 - 20 ก.ย. 63

465,000

- สาขาวิชายุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทางการเกษตร

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13. โครงการจัดซื้อหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์

- สาขาวิชาภาวะผู้นาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ (ปร.ด.)
15. โครงการจัดซื้อหนังสือของศูนย์วิทยบริการ
- ศูนย์วิทยบริการ

มำตรกำร

2. ยกระดับฐานข้อมูลและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

19. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค.62 - 31 ส.ค.63

8,177,500
100,000

20. โครงการบารุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (MA
Wireless Controller)

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค 62 -20 ก.ย. 63

137,500

21. โครงการบารุงรักษาระบบบริการการศึกษาออนไลน์

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค. 62 -20 ก.ย. 63

575,500

22. โครงการอบรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมฯ

26 - 27 ก.พ. 63

30,000

23. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่อง

ศูนย์วิทยฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

200,000

24. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Thesis เพือ่ จัดทาการ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและบารุงเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตฯ

ต.ค.62 - พ.ค.63

20,000

25. โครงการจัดหาฐานข้อมูลกฎหมาย

ศูนย์วิทยฯ

26 ต.ค. 62

30,000

26. โครงการจัดหาฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว

ศูนย์วิทยฯ

30 ต.ค. 62

15,000

27. โครงการจัดหาเอกสาร ตาราอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ

ศูนย์วิทยฯ

5 พ.ย. 62

100,000

28. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการสารสนเทศให้แก่
นักศึกษาพยาบาลและผู้ใช้บริการ

ศูนย์วิทยฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

100,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 พ.ย. 62

29. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
30. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

3,000
10,000

มำตรกำร
3. พัฒนาและเพิม่ ทักษะ
ความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศแก่
อาจารย์บคุ ลากร และนักศึกษา
ให้สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน งานวิจัย
และบริการวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
8,177,500
30,000

31. โครงการเพิม่ สมรรถนะของบุคลากร ด้านICT

ศูนย์วิทยฯ

5 พ.ย.62 - 31 พ.ค. 63

32. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์คอมฯ

22-23ม.ค.63

30,000

33. โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
นักศึกษาปี 1

ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย.63

40,000

34. โครงการสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ศูนย์คอมฯ

1 - 20 ธ.ค. 62

30,000

35. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์คอมฯ

18 -19 ม.ค. 63

30,000

36. การติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ศูนย์คอมฯ

19 - 20 ก.พ. 63

20,000

37. โครงการพัฒนา นวัตกรรมอัฉริยะโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นฐาน

ศูนย์เทคโนฯ

25 - 26 ม.ค.63

30,000

38. โครงการจัดหาวัสดุเพือ่ ใช้ในการดาเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนฯ

1 ต.ค.62 - 30 มิ.ย. 63

120,000

39. โครงการผลิตสื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนฯ

1 ต.ค.62 - 30 มิ.ย. 63

30,000

ศูนย์เทคโนฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ส.ค. 62 - 31 ก.ย.63
17 พ.ย.62

30,000
5,000

40. โครงการผลิตสื่อ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูม”ิ
41. โครงการอบรม การใช้เทคโนโลยีสบื ค้นสารสนเทศ และ
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตใิ นวิชาชีพสัตวศาสตร์ ประจาปี
2562

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดดเด่นสูส่ ากล

มำตรกำร
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมให้มมี าตรฐาน

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรม สาขาดนตรี
ศึกษา
2. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา

ครุศาสตร์

ตลอดปีการศึกษา

2,371,600
10,000

ครุศาสตร์

ต.ค. - ธ.ค. 62

30,000

3. โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทางพลศึกษาสู่ทอ้ งถิ่น

ครุศาสตร์

16 ก.พ 63

20,000

4. โครงการชาวฟิสกิ ส์ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ ครั้งที่ 9

ครุศาสตร์

27 ก.พ. 63

3,000

5. โครงการฟิสกิ ส์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7

ครุศาสตร์

26 ก.พ. 63

10,000

6. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพือ่ ความเป็นไทยและสากล
7. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิต
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 พ.ย. 62-31 พ.ค. 63
27 ธ.ค. 62

240,000
10,000

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในศาสนา สร้างฐาน
ชีวิต สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามสู่สงั คม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค.
63

30,000

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ม.ค. 63

20,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 - 16 ธ.ค.62

20,000

10. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
2,371,600
10,000

11. โครงการ "รุ่นพีร่ ุ่นน้องดนตรีใส่ใจชุมชน สนใจวัฒนธรรม และมี
จิตอาสาสาธารณะ"

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

10 มิ.ย. 63

12. โครงการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ดาวเทียม และร้อง
เพลงมาร์ช

คณะวิทยาการจัดการ

17 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62

40,000

13. โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพีว่ ิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

20 ธ.ค. 62

15,000

14. โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทาบุญ
ตักบาตร

คณะวิทยาการจัดการ

19 เม.ย. 63

20,000

15. โครงการอบรมธรรมะเพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาการจัดการ

7 - 8 ธ.ค. 62

20,000

16. พิธีทาบุญสาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ และกีฬาสถิตสิ านสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

9 พ.ย. 62

5,000

17. โครงการทาบุญสัตว์ทดลอง และอุทศิ ส่วนกุศลให้สตั ว์ทดลอง
เพือ่ งานวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

26 ต.ค. 62

10,000

18. โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียงบูรณาการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62,15 พ.ย. 62,
15 ธ.ค. 62

130,000

19. โครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7 ต.ค. 62

10,000

20. สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมพืน้ ถิ่นและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต.ค. 62

30,000

21. โครงการสืบสานประเพณีวิถชี ีวิตสังคมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ธ.ค. 62 - เม.ย.63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร
22. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์ข้าว
พืน้ เมือง

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
2,371,600
14,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 เม.ย. 63

คณะวิทยาศาสตร์
พยาบาลฯ

1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค.
ต.ค. 6263
- พ.ค.63

80,000
3,000

บัณฑิตฯ

20 - 24 เม.ย.63

15,000

26. ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมในศูนย์วัฒนธรรม
อีสานใต้

สานักศิลปะฯ

1 - 30 พ.ค. 63

50,000

27. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
ใหม่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

11 มิ.ย. 63

10,000

28. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

23 - 24 พ.ย. 62

20,000

29. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 เม.ย. 63

10,000

30. โครงการส่งเสริมด้านการทานุศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีสาคัญ
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 พ.ย. 62

5,000

31. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
32. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.
10 มี63
.ค. 62

5,000
33,600

23. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์
24. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
25. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และค่านิยมของ
องค์การ

มำตรกำร

โครงกำร

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

คณะครุศาสตร์

20 มี.ค. 63

2,371,600
44,000

คณะวิทยาการจัดการ

4 ธ.ค. 62

10,000

35. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาขาวิชาการจัดการ
36. โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
37. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
พยาบาลฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 62
25 ตค 62
3 ธ.ค.62

20,000
20,000
15,000

38. โครงการสร้างจิตอาสาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาแก่นกั ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

18 ธ.ค. 62

10,000

พยาบาลฯ

21 ตค 62

-

40. โครงการ 3 ดี (3D) ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
บายศรีสู่ขวัญรุ่นน้อง

คณะวิทยาการจัดการ

15 ก.ค. 63

15,000

41. โครงการสานสายใยจากพีส่ ู่นอ้ งฟิสกิ ส์ ปีการศึกษา 2563

ครุศาสตร์

25 พ.ค. 63

3,000

42. โครงการไหว้ครู สู่ขวัญ ส่องทาง สร้าง "คน" ฟิสกิ ส์
ปีการศึกษา 2563

ครุศาสตร์

18 มิ.ย. 63

4,000

33. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
งานอุตสหากรรมบริการ

2. ปลูกฝังจิตสานึกการสืบสาน
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กบั
นักศึกษา

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

39. โครงการวันสาคัญของพยาบาล

มำตรกำร

โครงกำร
43. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ครุศาสตร์ที่พึง
ประสงค์ (ดาวเดือน เตรียมความพร้อมเข้าสู่หอพัก ค่ายอาสา
พัฒนา 3 D พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์)

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
2,371,600
80,000

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค.
63

พยาบาลฯ

13 มิย 63

2,000

คณะครุศาสตร์

13-14 พ.ย.62

50,000

ครุศาสตร์

27 - 28 มิ.ย. 63

30,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มิ.ย.-63

10,000

48. ดนตรีไทยอุดมศึกษา

สานักศิลปะฯ

22 - 24 พ.ย.63

400,000

49. เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมต่างประเทศ

สานักศิลปะฯ

ต.ค 62 - พ.ค.63

100,000

50. เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมในประเทศ

สานักศิลปะฯ

ต.ค 62 - พ.ค.63

100,000

51. กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สานักศิลปะฯ

พ.ย. 62

50,000

52. ประเพณีลอยกระทง

สานักศิลปะฯ

พ.ย. 62

20,000

53. เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

สานักศิลปะฯ

มี.ค. 63

10,000

54. วันสงกรานต์และวันผู้สงู อายุ

สานักศิลปะฯ

เม.ย. 63

50,000

55. เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

สานักศิลปะฯ

พ.ค. 63

10,000

56. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สานักศิลปะฯ

ก.ค. 63

10,000

57. ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

สานักศิลปะฯ

ก.ค. 63

40,000

44. โครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรติคณ
ุ งามความดี
45. ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
46. โครงการไหว้ครูดนตรีไทย
47. โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู

มำตรกำร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ภายนอกเพือ่ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

58. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ
พะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

สานักศิลปะฯ

ก.ค. 63

2,371,600
50,000

59. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สานักศิลปะฯ

ส.ค. 63

40,000

60. วันราชภัฏ

สานักศิลปะฯ

ก.พ. 63

40,000

61. อนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาว่าวอีสาน

สานักศิลปะฯ

พ.ย.- ธ.ค.63

20,000

62. วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สานักศิลปะฯ

2 เม.ย.63

80,000

63. สืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอด ภูมปิ ญ
ั ญาทอผ้าพืน้ บ้านอีสานใต้และ
นิทรรศการผ้าทอพืน้ บ้าน จ.บุรีรัมย์

สานักศิลปะฯ

ส.ค. 63

30,000

64. ปฏิบตั กิ ารศิลปะนานาชาติ เครือข่ายศิลปกรรมอนุภาค
ลุ่มน้าโขง

สานักศิลปะฯ

1 - 30 มี.ค.63

40,000

65. โครงการพัฒนาเพิม่ ทักษะบุคลากรและนักศึกษา ศิลปะกรรม
ร่วมสมัยอนุภาคลุ่มน้าโขง

คณะครุศาสตร์

14 ก.พ. 63

10,000

66. โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
67. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง

ครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 เม.ย. 30 พ.ค. 63
1 - 31 พ.ค.63

10,000
10,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสูก่ ารปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสูม่ าตรฐานสากล

มำตรกำร
1. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรให้มมี าตรฐาน
ตามกรอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สู่ความเป็นนักปฏิบตั ิ
มืออาชีพ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
11,793,854
724,000

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

2. ศึกษาดูงานสาหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

20 เม.ย.- 10 พ.ค.63

150,000

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการเป็นสถาบันอุดมศึกษาพี่
เลี้ยง

คณะครุศาสตร์

1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

ต.ค.62

20,000

คณะครุศาสตร์

20 ม.ค. 63

16,000

6. โครงการพัฒนาบุคลากรทางนาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์

20 - 21 ม.ค. 63

10,000

7. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และบุคลากรสายสนับสนุน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชา
พลศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63
3 ต.ค 62 - 1 เม.ย 63

10,000
50,000

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

30,000

10. พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

17 - 20 ต.ค. 62

29,890

11. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

5 - 6 ก.ค. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
11,793,854
10,000

12. โครงการพัฒนาเพิม่ ทักษะบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

13. โครงการพัฒนากลยุทธ์ดา้ นการจัดการเรียนการสอนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

คณะครุศาสตร์

11 - 13 พ.ย. 62

25,000

14. โครงการพัฒนาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2563

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

50,000

15. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์

1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

50,000

16. โครงการพัฒนาครูมอื อาชีพ

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

45,000

17. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

โรงเรียนสาธิต

16 มี.ค. 63

196,000

18. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิต

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

20,000

19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

90,022

20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

20,000

21. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

126,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

22. โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
นาเสนอบทความวิชาการและวิจัยระดับชาติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

11,793,854
15,000

23. โครงการเพิม่ วิสยั ทัศน์และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

120,000

24. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

91,000

25. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62- 31 ม.ค. 63

77,000

26. โครงการพัฒนาและเพิม่ ทักษะคณาจารย์สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์ให้มที กั ษะคาวมรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

63,000

27. โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

63,000

28. โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

42,000

29. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
30. โครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยให้มที กั ษะความรู้
ความสามารถมากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

5 - 6 ก.ค.63

20,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ส.ค.62-31 พ.ค.63

91,000

31. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ
เพิม่ ขึ้น สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62-31 พ.ค.63

42,000

32. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

21,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

33. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานกลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

11,793,854
14,000

34. โครงการสนับสนุนทางวิชาการผลิตสื่อ / ตาราทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

35. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

15 ม.ค. 63

20,000

36. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพือ่ พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

28 เม.ย. 62

15,000

37. โครงการเพิม่ พูนศักยภาพผู้บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

27,000

38. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

21,000

39. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

224,000

40. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

28,000

41. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

148,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

42. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

11,793,854
35,000

43. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

175,000

44. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

189,000

45. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

35,000

46. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ดา้ นการอบรมสัมมนา
ประชุมวิชาการ นาเสนองานวิจัย สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

222,000

47. เพิม่ วิสยั ทัศน์ของคณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชา
สถิตปิ ระยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

19 - 21 มี.ค. 63

50,000

48. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิชาฟิสกิ ส์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน

คณะวิทยาศาสตร์

8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,
4 เม.ย. 63,6 ก.ค. 63

21,000

49. พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนวิจัยสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

1 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

56,000

50. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

53,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

51. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

11,793,854
442,656

52. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

30,000

53. โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีววิทยา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

54,000

54. โครงการดูงานนอกสถานที่สาหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

1 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63

95,200

55. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

60,000

56. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

23 - 25 มี.ค. 63

50,000

57. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

71,945

58. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

5 ต.ค. 62 -15 มิ.ย. 63

50,000

59. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมิ
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

10,000

60. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจาปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63

36,000

61. โครงการเพิม่ พูนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ และการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63

35,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

62. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มี
ทักษะและความสามารถทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63

11,793,854
88,000

63. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63

770,000

64. โครงการสนับสนุนการทาผลงานวิชาการคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์

5 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

150,000

65. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการสร้างแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

13 มิ.ย. 63

20,000

66. โครงการจัดการเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62

30,000

67. โครงการผลิตตาราเพือ่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (One
person one text)

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

40,000

68. โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนและการทาวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63

40,921

69. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การประยุกต์ใช้ทกั ษะ
ทางจิตวิทยาเพือ่ ออกแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั

คณะวิทยาศาสตร์

26 มี.ค. 63

17,200

70. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

10 - 11 ก.พ. 63

20,000

71. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63

113,400

72. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค.
63

30,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

73. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

11,793,854
50,000

74. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

75. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

100,000

76. โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

60,000

77. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

63,000

78. โครงการเพิม่ วิสยั ทัศน์แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 7- 18 ม.ค.63

30,000

79. โครงการผลิตสื่อการสอน บทความวิชาการ ตารา หนังสือ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

15,000

80. โครงการเพิม่ ทักษะวิชาการและวิชาชีพเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

81. โครงการทัศนศึกษาเพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างวิสยั ทัศน์
การศึกษาด้านสัตวศาสตร์แก่นกั ศึกษา เจ้าหน้าที่
และคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

17 - 19 ม.ค.63

20,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

16,000

82. โครงพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าพนังงานสายสนับสนุน

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

83. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบตั ิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

11,793,854
250,000

84. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

50,000

85. พัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

70,000

86. พัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

70,000

87. โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

60,000

88. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

35,000

89. พัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

35,000

90. โครงการการศึกษาอบรมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

30,000

91. พัฒนาอาจารย์ ผลงานทางวิชาการ และนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

60,000

92. โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21

พยาบาลฯ

15 - 16 ต.ค. 62

-

93. โครงการ จัดการความรู้ดา้ นการเรียนการสอนและ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้

พยาบาลฯ

25 มี.ค. 63

7,720

94. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินคิ ของอาจารย์
พยาบาล

พยาบาลฯ

16 มีค. - 10 เม.ย. 63

-

มำตรกำร

โครงกำร
95. โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์กอ่ นการนิเทศวิชา
ปฏิบตั ทิ างการพยาบาล

หน่วยงำน
พยาบาลฯ

96. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอาจารย์และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
17 - 31 ตค.62

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
11,793,854
-

บัณฑิตฯ

100,000

97. โครงอบรมการสัมมนาอาจารย์ใหม่

ฝ่ายวิชาการ

มิ.ย. 63

30,000

98. โครงการสัมมนาการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาในยุคสังคมออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

ก.ค. 63

40,000

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

83,000

สานักวิทยฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ค.63

126,000

101. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตฯ

18 ธ.ค. 62

20,000

102. โครงการประชุมพิจารณาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้น (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงฯ)

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

900,000

103. โครงการอบรมการเขียนผลงานของสายสนับสนุน

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

104. โครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคลเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

105. โครงการประชุมพิจารณาอาจารย์เพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
ที่สงู ขึ้น (คณะอนุกรรมการประเมินการสอน)

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

99. โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
100. พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

106. โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรปี 2563 - 2567

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

11,793,854
10,000

107. โครงการการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและสายสนับสนุนมือ
อาชีพ

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

150,000

108. โครงการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

109. โครงการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

110. โครงการประชุมประเมินพิจารณาค่างานสายสนับสนุนเพือ่
เข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น (คณะอนุกรรมการประเมินค่างาน)

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

111. โครงการจัดทาคู่มอื การเขียนผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

112. โครงการ KM การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการาจาก
ประสบการณ์รุ่นพีส่ ู่รุ่นอ้ ง

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

113. โครงการอบรมจัดทาคู่มื่อการปฏิบตั งิ านของสายสนับสนุน
เพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

114. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน

กองกลาง

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

700,000

115. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

มำตรกำร

โครงกำร
116. โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน (สายสนับสนุน)

2. เสริมสร้างและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรให้มี
ทักษะและขีดความสามารถใน
การทาวิจัย บริการวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนโดย
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
11,793,854
12,000

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

117. โครงการประสานเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
จัดทาบัญชีเงินเดือน

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

118. การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

55,000

119. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ านและสัมมนาจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา
2562

พยาบาลฯ

9 - 10 พ.ค.63

60,300

120. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

111,600

18-29 มี.ค. 62

40,000

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

250,000

123. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแปล
และล่าม

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

124. โครงการเพิม่ ทักษะต่างประเทศและห้องเรียนภาษาจีน
สาหรับนักศึกษา

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

100,000

121. อบรมการออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
122. โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้
โปรแกรมออนไลน์

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
11,793,854
1,000,000

125. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

126. โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน (BRU English Test)

สนง.ต่างประเทศ

1 เม.ย. - 31 พ.ค. 63

100,000

127. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติในโครงการ
จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา สาหรับนักศึกษา

สนง.ต่างประเทศ

7 ม.ค. - 31 พ.ค.63

100,000

128. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สนง.ต่างประเทศ

8 ม.ค. - 30 พ.ค. 63

120,000

129. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

80,000

130. โครงการพัฒนาทักษะและความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสาหรับอาจารย์บคุ ลากร
และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 - 21 พ.ย. 62

30,000

131. โครงการ Educational talk สาหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

11 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63

40,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

มำตรกำร
1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร
ทรัพย์สนิ และเพิม่ ช่องทางใน
การจัดหารายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงกำร
1. โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ ฯของมหาวิทยาลัย
2. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หน่วยงำน
กลองคลังและทรัพสิน
กองนโยบายและแผน

งบประมำณที่
ระยะเวลำดำเนินงำน ได้รับกำรจัดสรร
ต.ค. 62 - ก.ค. 63
ต.ค. 62 - ก.ค. 63

0
-

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มงุ่ เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

มำตรกำร
1. สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กร
แก่บคุ ลากรทุกระดับและนักศึกษา
ที่มุ่งเน้นการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และการมีสว่ นร่วมเพือ่ นาไปสู่
การสร้างค่านิยมขององค์กรที่มี
วัฒนธรรมคุณภาพ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
351,604,100
5,000

1. โครงการส่งเสริมการสร้างกิจกรรมจิตอาสา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14 ก.พ.63

2. โครงการสร้างจิตอาสาให้กบั นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 มี.ค.- 30 มิ.ย.63

5,000

3. โครงการจิตอาสาเพือ่ พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สาหรับคณะกรรมการและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 พ.ค.63

15,000

4. โครงการเสริมสร้างจิตอาสาให้กบั นักศึกษาสาขาวิชา
นิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ธ.ค.62

10,000

5. โครงการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านอย่างมีธรรมาภิบาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

600,000

6. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ รองรับ
การปฏิบตั งิ านอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

15,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

7. โครงการบริหารจัดการการปฏิบตั งิ านหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) อย่างมีธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

351,604,100
165,000

8. โครงการบริหารจัดการการปฏิบตั งิ านหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีธรร
มาภิบาลและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

135,000

9. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

31 มี.ค.63

10,000

10. โครงการกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563"

คณะวิทยาการจัดการ

11 ม.ค. 63

20,000

11. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "สานฝันเพือ่ น้อง
ครั้งที่ 1"
12. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และดาเนินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม นาจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาการจัดการ

21 ธ.ค. 62

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

13 -15 มี.ค. 63

50,000

13. โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสพัฒนาชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

18 ม.ค. 63

10,000

14. โครงการจิตอาสาสืบสานศิลปวัฒนธรรมนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

7 พ.ย. 62

15,000

15. โครงการจิตอาสา สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

4 ธ.ค. 62 22 ก.ค. 63

10,000

16. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

26 - 27 ม.ค. 63

25,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

17. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ

24 - 25 มี.ค. 63

351,604,100
20,000

18. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ท่องเที่ยวอาสาสมัคร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาชุมชน และสังคมยั่งยืน

คณะวิทยาการจัดการ

16 - 17 พ.ย. 62

20,000

19. โครงการสร้างจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทาความดี
ด้วยหัวใจ

คณะวิทยาการจัดการ

2 ธ.ค. 62

9,000

20. โครงการเทคโนฯ เกษตร ทาดีดว้ ยหัวใจ
เทิดไท้องค์ราชันย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15 ม.ค. - 15 ก.พ.63

10,000

21. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ธ.ค. 62

10,000

22. โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้าจืดและสัตว์น้า
ในชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ธ.ค. 62

5,000

23. โครงการพัฒนา Animals health Service mind (จิตบริการ
ด้านสุขภาพสัตว์) ในแก่นกั ศึกษาและบุคลากร ทางงาน
วิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

16 - 17 ธ.ค.62

5,000

24. โครงการเพิม่ วิสยั ทัศน์และปลูกจิตสานึกให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรแก่บคุ ลากรบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตฯ

เม.ย. 63

12,000

25. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตัวแทนนักศึกษาและ
แนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

กองพัฒฯ

18 - 19 ม.ค. 63

40,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
351,604,100
15,000

26. โครงการทาดีดว้ ยหัวใจ อบรมเรื่องการปลูกจิตสานึก
นักศึกษากองทุนกู้ยืม

กองพัฒฯ

23 พ.ย. 62

27. โครงการอบรมส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย

กองพัฒฯ

19-20 ม.ค. 63

30,000

28. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

29. โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติไทย

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

30. ทาดีดว้ ยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
และวันสิ่งแวดล้อมโลก

กองพัฒฯ

5 มิ.ย. 63

20,000

31. นักศึกษาหอพักร่วมใจออกค่ายอาสา

กองพัฒฯ

16 - 17 พ.ย. 62

20,000

32. สืบสานประเพณีทาบุญตักบาตรบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่
หอพัก
33. อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 8

กองพัฒฯ

13 - 14 มิ.ย. 63

20,000

กองพัฒฯ

30 พ.ค. 63

200,000

34. ไหว้ครูนกั ศึกษา ภาคปกติ

กองพัฒฯ

25 มิ.ย. 63

150,000

35. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

กองพัฒฯ

9 พ.ย. 62

150,000

36. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

กองพัฒฯ

7 ก.ย. 63

80,000

37. ไหว้ครูนกั ศึกษา ภาคกศ.บป.

กองพัฒฯ

19 ต.ค. 62

40,000

38. อบรมสร้างจิตสานึกนักศึกษาใหม่ใส่ใจวินยั จราจร
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

กองพัฒฯ

23 พ.ค. 63

30,000

39. ประกวดมาร์ช ดาว-เดือน

กองพัฒฯ

3 พ.ย. 62

70,000

มำตรกำร
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล สร้างแรงจูงใจ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์แก่บคุ ลากรทุก
ระดับเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวิตและ
รักษาบุคลากรที่ดอี ย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

40. เงินเดือน

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

351,604,100
56,861,900

41. ค่าจ้างประจา

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1,425,000

42. ค่าจ้างชั่วคราว

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

24,608,000

43. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

8,641,200

44. ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

204,409,400

45. ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

11,815,600

46. ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบไม่มวี าระ

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1,209,600

47. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาตาแหน่ง

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1,905,600

48. ค่าเช่าบ้าน

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

522,000

49. เงินประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

150,000

50. เงินประจาตาแหน่งคณะพยาบาล

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

4,000,000

51. ค่าตอบแทนการสอนและธุรการ (เงินกัน)

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

-

52. เงินสมทบทุนกองทุนทดแทน

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

16,600

53. ค่าเบี้ยประกันสังคม

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2,765,900

54. ค่าตอบแทนการเก็บขยะ

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

480,000

55. ค่าสาธารณูปโภค

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

20,387,300

56. ทุนเพชรราชภัฏ (ใช้ร่วมกับเงินกัน)

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

500,000

57. กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา (ใช้ร่วมกับเงินกัน)

กองคลัง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

200,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

58. โครงการค่าตอบแทนการคุมสอบ ประจาปีการศึกษา
2563

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

351,604,100
200,000

59. ค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้าง

ออกแบบฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

400,000

60. ค่าตอบแทนการตรวจรับพัสดุ

ออกแบบฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

150,000

61. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ออกแบบฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

200,000

62. เงินอุดหนุนวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก 12 คน x 58,000
บาท

ออกแบบฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

500,000

63. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการในการปฏิบตั งิ าน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.
63

200,000

บัณฑิตฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

64. โครงการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและธุรการ

3,500,000

65. โครงการด้านการบริหารจัดการองค์กร การสร้างองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แห่งการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนเศรรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0
(สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่บคุ ลากรในคณะ)

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.
63

80,000

66. โครงการเพิม่ ศักยภาพเพือ่ การแข่งขัน

700,000
30,000

ฝ่ายวิชาการ

67. โครงการประกวดผลงานนักศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

อนุรักษ์พลังงานฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.
ต.ค. 6263
- พ.ค. 63

68. โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนว
พระราชดาริ

อนุรักษ์พลังงานฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร

69. โครงการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่
นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา

อนุรักษ์พลังงานฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

351,604,100
10,000

70. โครงการประกวดอาคารและแม่บา้ นประจาอาคารอนุรักษ์
พลังงานดีเด่น

อนุรักษ์พลังงานฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

25,000

71. โครงการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานและเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 3 พ.ค. 63

200,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.
63

50,000

73. โครงการค่าตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,300,000

74. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

2,000,000

ครุศาสตร์

23 พ.ย. 62

72. การจัดสรรงบประมาณเพือ่ เพิม่ คุณภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะ

75. โครงการศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์

15,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

มำตรกำร
1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

1. บริหารจัดการองค์กรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

217,048,603
413,733

2. จัดการความรู้ดา้ นการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

20,000

3. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์

10 พ.ย. 62

10,000

4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการ
ดาเนินงาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63

190,000

5. โครงการพัฒนาผู้นานักศึกษาและประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะครุศาสตร์

20 ก.ค. 63

10,000

6. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน

คณะครุศาสตร์

20 มี.ค. 63

5,000

7. โครงการทวนสอบหลักสูตร ค.ม. และปร.ด. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

20 เม.ย. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
5,000

8. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

20 มี.ค.– 30 เม.ย. 63

9. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
การศึกษา

คณะครุศาสตร์

24 มี.ค. 63

10. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

178,496

11. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

3,500

12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

21 ก.พ. 63

15,000

13. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 พ.ค.63

5,000

14. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ม.ค.- 31 พ.ค.63

45,000

15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 เม.ย.- 31 พ.ค.63

10,000

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
10,000

16. โครงการทวนสอบ กากับและติดตามการจัดการเรียน
การสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 -31 มี.ค.63

17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

5,000

18. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

10,000

19. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 31 พ.ค.63

10,000

20. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

15,000

21. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

31 พ.ค.63

10,000

22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

17 ต.ค.62

20,000

23. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3 - 4 เม.ย.63

25,000

24. โครงการความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 31 พ.ค.63

10,000

25. โครงการประกันคุณภาพสาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

26. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 31 พ.ค.63

217,048,603
10,000

27. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 - 31 พ.ค.63

10,000

28. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

10,000

29. โครงการจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
เพือ่ รับการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในตาแหน่ง
คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

30,000

30. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

85,000

31. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
32. โครงการการบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชา
ภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

100,000

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค.
63

114,493

33. ประกันคุณภาพการศึกษา
34. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1-31 พ.ย. 62
20 พ.ค. 63 – 5 มิ.ย. 63

10,000
10,000

35. โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

20 พ.ค. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
10,000

36. ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย.
63

37. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

15 - 31 ม.ค. 63

10,000

38. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

28 พ.ค. 63

10,000

39. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ค. 63

10,000

40. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

21 พ.ค. 63

10,000

41. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณะวิทยาศาสตร์

14 พ.ค. 63

5,000

42. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
43. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

15 มี.ค. 63
20 พ.ค. 63

10,000
10,000

44. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

13 พ.ค. 63

5,000

45. โครงการประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

10,000

46. โครงการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค.
63 62,
15 พ.ย.

45,000

47. โครงการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

ก.ค.1563ส.ค. 63
15 ธ.ค.1562,

40,000

48. โครงการประกันคุณภาพสาขา

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ค. 63

10,000

49. โครงการบริหารงานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
50. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 62 - 15 ก.พ.
1 ต.ค. 62 -6331 ส.ค. 63

236,844
426,187

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
50,000

51. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร 4.0 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ม.ค. - 31 มี.ค.63

52. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

20 ต.ค. 62, 20 ม.ค. 63

10,000

53. โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค.63

22,000

54. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มิ.ย. 63

10,000

55. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เกษตรศาสตร์
56. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประมง
57. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ค. 63

5,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ค. 63
พ.ค. 63

10,000
5,000

58. โครงการสนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

179,150

59. โครงการด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดหา
ทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

215,000

60. โครงการดาเนินการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

170,180

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

61. โครงการดาเนินการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

217,048,603
147,260

62. โครงการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

50,000

63. โครงการสนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรม สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

52,280

64. โครงการบารุงรักษาและการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

65. บริหารสาขาวิชาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและสนับสนุนความ
ร่วมมือของเครือข่ายสถาปัตยกรรม สถาบัน
และองค์กรวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

20,480

66. โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดทารายงานตนเองการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21,000

67. โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

10,000

68. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

10,000

69. จัดทารายงานตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

พ.ค. - ก.ค 63

20 - 24 เม.ย. 63

6,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
10,000

70. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ค. - ก.ค 63

71. โครงการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 - 21 เม.ย. 63

72. บริหารจัดการองค์กรและการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

30,000

73. โครงการบริหารจัดการองค์กร สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 พ.ย. 62

50,000

74. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 มี.ค. 63

30,000

75. โครงการสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

5,000

10,000

76. โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลฯ

ต.ค. 62 - พ.ค.63

100,802

77. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม

พยาบาลฯ

24 - 26 เม.ย.63

30,000

78. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา

พยาบาลฯ

10 พ.ค. 63

20,400

79. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาล

พยาบาลฯ

20 - 21 พย.62

30,000

80. โครงการตรวจเยี่ยมเพือ่ รับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล

พยาบาลฯ

16 - 17 ธค.62

20,630

81. นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจประกันคุณภาพการศึกษา

พยาบาลฯ

30 ตค. 62

6,800

82. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตฯ

1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62

200,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
20,000

83. โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตฯ

1 - 31 ก.ค. 63

84. โครงการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีและงาน
ธุรการสารบัญ

กองกลาง

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

200,000

85. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

86. การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

กองกลาง

15 - 19 ม.ค. 63

65,000

87. โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000

88. โครงการผลิตสารประชาสัมพันธ์ราชพฤกษ์

ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

200,000

89. โครงการผลิตรายการวิทยุเพือ่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

60,000

90. โครงการผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

120,000

91. โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์

4 มี.ค. 63

25,000

92. โครงการเสวนาสื่อสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์

10 มิ.ย. 63

35,000

93. โครงการซื้อพืน้ ที่สื่อเพือ่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

60,000

94. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ฝ่ายสวัสดิการฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

360,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

95. โครงการประชุมเพือ่ การจัดการศึกษาและดาเนินงานของ
กองประชุมและพิธีการ

กองประชุมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

217,048,603
1,300,000

96. โครงการบริหารจัดการกองประชุมและพิธีการ

กองประชุมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

350,000

97. โครงการประกันคุณภาพ

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

98. โคงการบริหารจัดการกองการบริหารงานบุคคล

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

270,000

99. โครงการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

กองการบุคคล

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

70,000

100. โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

กองแผนฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

400,000

101. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
102. โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

ออกแบบฯ
กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63
ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000
200,000

103. โครงการการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามนโยบายงาน
กิจการนักศึกษา
104. โครงการประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

150,000

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

105. โครงการดาเนินงานศูนย์ Happy Center

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

106. โครงการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

15,000

107. โครงการดาเนินงานศูนย์ DSS Center

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

108. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษากับการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

กองพัฒฯ

17 มี.ค. 63

10,000

109. โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
20,000

110. โครงการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา (วิจัย)

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

111. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4

กองพัฒฯ

13, 20 และ 27 พ.ย. 62

10,000

112. เลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
113. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา

กองพัฒฯ
งานอนามัยฯ

19 ก.พ. 63
ต.ค. 61 - พ.ค. 62

20,000
400,000

114. โครงการจัดหาวัสดุฑ์สานักงาน
115. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรปี 2563

งานอนามัยฯ
งานอนามัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63
13 - 20 ม.ค. 63

25,000
20,000

116. โครงการรับบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2563

งานอนามัยฯ

30 ธ.ค. 62,27 ก.ค. 63

20,000

117. โครงการจิตอาสาปฐมพยาบาล

งานอนามัยฯ

30 - 31 ต.ค 62

20,000

118. โครงการจิตอาสาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานอนามัยฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

119. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของกองคลังและ
ทรัพย์สนิ

กองคลังฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

400,000

120. โครงการอบรมการปฏิบตั งิ านด้านการเงินการคลัง

กองคลังฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

121. โครงการจัดทาตุ้นทุนผลผลิต

กองคลังฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000

122. จัดซื้อวัสดุสานักงาน

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

400,000

123. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,000,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

124. ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

217,048,603
1,200,000

125. ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

300,000

126. ค่าถ่ายเอกสารและรูปแบบรายการ

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

127. ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,000,000

128. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

80,000

129. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,220,500

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

66,500,000

- ปรับปรุงทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

5,000,000

- ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารทางดนตรี

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

10,000,000

- ปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้าประปา

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

25,000,000

- ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ

พัสดุ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

15,000,000

132. โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่และบริการ

กองอาคารฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,230,000

133. โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน งานอนุรักษ์พลังงาน

อนุรักษ์พลังงานฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

120,000

134. โครงการซ่อมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน
มหาวิทยาลัย

อนุรักษ์พลังงานฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

200,000

130. ค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน
- หอประชุมใหญ่
131. สิ่งก่อสร้างปีเดียว

มำตรกำร

โครงกำร
135. โครงการบริหารจัดการและการดาเนินงานของยานพาหนะ

หน่วยงำน
ฝ่ายยานฯ

136. โครงการบริหารจัดการสานักงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

217,048,603
2,282,500

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000

137. โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินประกันคุณภาพ

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

50,000

138. โครงการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
139. โครงการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และ

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,500,000

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

380,000

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

100,000

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

142. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

143. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การอบรมหลักสูตร
เลขานุการสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562”

ประกันฯ

มี.ค. - พ.ค. 63

20,000

สานัก
140. โครงการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
141. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

144. โครงการสารวจภาวะการมีงานทา ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

217,048,603
20,000

145. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

146. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

300,000

147. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

1,500,000

148. โครงการสนับสนุนการประชุมกรรมการอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

150,000

149. โครงการประชุม 3 สภา

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

400,000

150. โครงการจัดทาคู่มอื กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

35,000

151. โครงการบริหารจัดการสานักงาน

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

300,000

152. โครงการประชุมสภาวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

500,000

153. โครงการประชุมกรรมการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

150,000

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

154. โครงการดาเนินงานและให้บริการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

217,048,603
500,000

155. โครงการดาเนินงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
156. โครงการแนะแนวการศึกษาและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2563

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63
ต.ค. 62 - พ.ค. 63

300,000
1,500,000

157. โครงการดาเนินการบริหารจัดการที่ดี และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการทางาน

ส่งเสริมฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

158. โครงการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล

ทะเบียนฯ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

1,000,000

สนง.ต่างประเทศ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

100,000

160. โครงการจัดหาวัสดุเพือ่ ซ่อมบารุงและให้บริการ

สานักวิทยฯ

15 ต.ค. 62 - 8 พ.ค.63

200,000

161. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานของศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยฯ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

50,000

162. โครงการอ่านสะสมสมรางวัลของศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยฯ

25 พ.ย. 62 - 28 มี.ค.63

20,000

163. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยฯ

1 - 15 ก.พ.63

30,000

164. โครงการพืน้ ที่อ่านสีเขียว Green library

ศูนย์วิทยฯ

80,000
150,000

159. โครงการบริหารจัดการสานักงานต่างประเทศ

165. โครงการจัดประชุมสามัญสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์ฯ

20 ต.ค. 62 - 30 ส.ค.
1 ต.ค. 62 -6331 พ.ค. 63

166. จัดหาทรัพยากรเพือ่ บริหารจัดการสานักงานบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริการวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

150,000

167. บริหารจัดการศูนย์อุดมศึกษาปะคา

บริการวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

50,000

มำตรกำร

โครงกำร
168. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักบริการ
วิชาการ

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร
217,048,603
10,000

บริการวิชาการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

169. โครงการสนับสนุนผู้บริหารเข้าประชุมเชิงนโยบาย

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

800,000

170. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์อาวุโส (งานเกษียณ)

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

230,000

1. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ม่วง - เหลืองเกมส์

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

150,000

2. โครงการสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบ
ต่อองค์กร

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

500,000

3. โครงการแข่งกีฬาอาจารย์และบุคลากร

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1,000,000

4.โครงการสร้างความรักความผูกพัน ปีใหม่

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

550,000

5.โครงการขุมปัญญาราชภัฏ (ต้อนรับขุมปัญญาช่อใหม่)

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

100,000

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

30,000

สานักงานอธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

45,000,000

173. โครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร

กองพัฒฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

600,000

174. โครงการจัดทาประกันชีวิตบุคลากร

กองคลังฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

500,000

175. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
(งบรายได้)

กองคลังฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1,000,000

171. โครงการสร้างแรงจูงใจในการทางาน

172. งบสารองเพือ่ การบริหาร

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

176. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

กองอาคารฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

217,048,603
2,848,300

177. โครงการสาหรับงานเพิม่ - ลด งานก่อสร้าง

กองอาคารฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2,000,000

178. โครงการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว

กองอาคารฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2,000,000

179. ประกันคุณภาพการศึกษา

สานักศิลปะฯ

ต.ค 62 - พ.ค.63

20,000

180. บริหารจัดการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักศิลปะฯ

ต.ค 62 - พ.ค.63

150,000

181. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

150,000

182. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาศิลปะดิจิทลั

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

31,628

183. โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63

30,900

184. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

8,950

185. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

15,000

186. โครงการสารวจภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์

14 ก.พ. 63

10,000

187. โครงการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มตี อ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

3,500

มำตรกำร

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

188. โครงการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

217,048,603
3,500

189. โครงการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

3,500

190. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

3,500

191. โครงการสารวจความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63

3,500

192. โครงการจัดทาจุลสารภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

8 ต.ค.62, 10 ก.พ. 63

40,000

คณะครุศาสตร์

16 ต.ค.62

40,000

คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

110,000

193. โครงการจุลสารฦๅไทย
194. โครงการจัดทาวารสารสหวิทยาการจัดการเพือ่ เข้าสู่ฐาน
TCI

มำตรกำร
2. ระดับพัฒนาคุณธรรมความ
โปร่งใส ในการดาเนินงาน

โครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เม.ย. 63

217,048,603
20,000

196. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีสว่ นร่วมของ
อาจารย์และบุคลากร

พยาบาลฯ

4 พ.ค. 63

13,090

197. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

กองแผนฯ

22-24 พ.ค. 63

400,000

198. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารบรืหารความเสี่ยง

กองแผนฯ

28-29 พ.ย. 62

50,000

199. โครงการ I don’t cheat (ฉันไม่โกง)

กองพัฒฯ

25 - 26 ม.ค. 63

20,000

200. โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกันฯ

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

201. โครงการอบรมการควบคุมภายใน

ตรวจสอบภายใน

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

202. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

30,000

203. โครงการดาเนินงานตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

20,000

204. โครงการอบรม การพัฒนาระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของฝ่ายปฏิบตั งิ านมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาปี
การศึกษา 2562

สภามหาวิทยาลัย

ต.ค. 62 - พ.ค. 63

40,000

195. โครงการทบทวนแผนปฏิบตั กิ าร (Action plan) แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และปรับแผนปฏิบตั กิ าร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2564

มำตรกำร

โครงกำร
205. โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสาขาวิชา
และระดับคณะวิทยาศาสตร์
206. โครงการทบทวนแผนและจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ริ าชการ และการบริหารความเสี่ยง คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร

15 ต.ค. 62, 15 ม.ค. 63

217,048,603
10,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63

50,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล”

