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บทสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อเป็น

แผนในการปฏิบัติหลักในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ           

ของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ระดมความคิด             

จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5 

เป็นหลักในการจัดท า โดยสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน              

9 ยุทธศาสตร ์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

       เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  

               ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ัด 6 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์  555  โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย 

       และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

                                                 ประกอบด้วย 7 ตัวชีว้ัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  85 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                  

ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 117 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิาร  

จัดการ รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล                 

         ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 3 กลยทุธ์ 2 เป้าประสงค์ 41 โครงการ 

 

 



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้      

ให้มีความโดดเด่นสู่สากล    

                                      ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 67 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

      ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 131 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบรหิารจดัการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด    

                        ประกอบด้วย ๒ ตัวชีว้ัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

      จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ    

   ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 75 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :   พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 206 โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น  1,279 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงนิ  699,021,500 บาท  

โดยในการแปลงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการด าเนินการ           

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

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

ระยะเวลาและงบประมาณใหส้อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี ้จะเป็นเครื่องมอืหลักส าคัญ

ที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ            

และเป็นที่ยอมรับของสังคม 



 
 

 
 

การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังนี ้

 ๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับ คณะ/หน่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 ๒. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้ดังนี ้  

๑.  ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  วสิัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแขง่ขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. พันธกิจ (Mission)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และแขง่ขันได้ในระดับสากลไว้ ๖ ประการดังนี้ 

๑)  ผลติบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   

๒)  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 

๓) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

๔) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

๖) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒) เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 



 

 

    
 

๔) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่น  

๕) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีคุณภาพ 

๖) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่ม

ช่องทางในการแสวงหารายได้ 

๗) ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

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

๑) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน 

๒) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ 

๓) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

๔) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมปิัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

๕) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สง่เสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๖) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
สุขมีระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๖.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๗.  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตมีส านึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

- ส านึกดี  หมายถึง บัณฑติมีจิตใจที่ดงีาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 

- มีความรู้  หมายถึง บัณฑิตมีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพใน

วิชาชีพ 

- มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

- น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมทั้งบทบาทของผูน้ าที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะน าชุมชนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 



 

 

    
 

๘. ค่านิยมองค์การ  (Core Value) 

 มีวสิัยทัศน ์ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 

  ๙.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates) 

๑)  มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

๒)  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

๓)  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา 

๔)  มีทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

๕)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยี 

     สารสนเทศได้ดี 

๖)  เป็นผู้มีความเพียรพยายามให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๗)  มีความส านึกในคุณค่าของท้องถิ่นและน าชุมชนพัฒนา 

๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)   

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรไ์ว้ ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม   

มาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

๓) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี             

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้า

ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๕) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสูส่ากล 

๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพสู่มาตรฐานสากล 

๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 



 

 

    
 

นโยบายที ่๑ : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล   

  เป้าประสงค์ที่ ๑ :  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ  

          สื่อสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

  อุดม ศกึษาแหง่ชาติ (TQF) และสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความตอ้งการ 

    ของสังคมและประเทศ 

           ๑.๑.๒  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความ 

      ต้องการของสังคมและประเทศ 

          ๑.๑.๓  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม และผา่นเกณฑก์ารประเมินประกันคุณภาพ

การศกึษา 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  พัฒนากระบวนการคดักรองการรับนกัเรียนและนักศกึษาเข้าศกึษาตอ่ 

   ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดีความสามารถพิเศษ ความประพฤติดี 

                หรอืผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

            ๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓  :  จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชส้ื่อ/อุปกรณ์  

      ประกอบการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์ที่ ๒  :  บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

         ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รู้เข้าใจ เข้าถึงและเป็นที่พึ่งของชุมชนฯ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ : พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาเป็นนัก 

               ปฏิบัติอย่างมอือาชีพส าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

    ๒.๑.๒ จ านวนโครงการการพัฒนาบัณฑติที่พึงประสงค์ 

    ๒.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

    ๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

              ส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

    ๒.๑.๕ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทักษะ ความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ 



 

 

    
 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ : สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

     และ/หรอืเอกชนทั้งภายในและ/หรอืนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จ านวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ 

             และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไป 

          ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ 

     พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ :  มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็น 

                 แหลง่ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

                          นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑ :  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่สู่มอือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

       ๑.๑.๒  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ :   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

     และนานาชาติ 

      ๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย 

      ๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน 

     การสอน บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้านต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔  : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน 

     ประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๔.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมืองานวิจัยกับหนว่ยงาน   

 ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

     เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

       เทคโนโลยีสู่ การพัฒนาความรู ้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

                          อย่างยั่งยืน  



 

 

    
 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชวีิต    

       ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :   ๒.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

      ต่อชุมชน 

        ๒.๑.๒ จ านวนแหลง่การเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

        ๒.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ 

        ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

        ๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่ 

         ได้รับบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ 

      จัดการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๒.๑  จ านวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า 

                        กับการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่  ๒.๓  : สร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับหนว่ยงาน   

      ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับ 

หนว่ยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ   

ต่างประเทศ 

นโยบายที ่๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพเพื่อการบริหารจัดการความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

           รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

           ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 

      เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี 

       ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี  

       ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

ตัวชี้วัด  : ๑.๒.๑  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (University Ranking) 

    ๑.๒.๒  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื      

   (University Ranking) 



 

 

    
 

เป้าประสงค์ที่  ๒  :  บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

          วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

      สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ 

                       น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ ๔  : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

       ความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บัณฑติมจีติส านึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ 

       ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

        ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต ้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง 

       ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  :   ๑.๑.๑ จ านวนฐานขอ้มูลด้านศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

     ๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

     ๑.๑.๓ จ านวนงานศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ 

               เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ปลูกฝังจติส านึกการสบืสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

        ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

      อีสานใต้ 

๑.๑.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ   

     ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยหน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งใน 

     ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

 

 



 

 

    
 

นโยบายที่ ๕ : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

        ปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  มีอาจารย์และบุคลากรที่มคีุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการตาม 

         เกณฑม์าตรฐานของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

       และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใหม้ีมาตรฐานตาม 

      กรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

    สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง 

       วิชาการและวิชาชีพ 

     ๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับ ป.เอก 

เป้าประสงค์ที่  ๒ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

      ปฏิบัติงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมอือาชีพและสามารถ 

      แข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสรา้งและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรใหม้ีทักษะและ 

      ขีดความสามารถในการท าวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

      เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ 

      ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑  จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

     ๒.๑.๒  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่านเกณฑ์การสอบ 

       ภาษาอังกฤษ 

นโยบายที ่๖ :  พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชนข์องมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ  

       มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมี  

          ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑  :  พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มช่องทางในการ 

       จัดหารายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :    ๑.๑.๑  ร้อยละของเงินรายได้ที่ได้มาจาการบริหารจัดการ 

                  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

      ๑.๑.๒   จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 



 

 

    
 

นโยบายที่ ๗ : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมคีุณธรรม  

           จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี  

          คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและ  

        นักศึกษาที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและการมสี่วนรว่ม 

       เพื่อน าไปสู่การสรา้งค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

     ๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้น า 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับบุคลากร 

      ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจสวัสดิการ  

       และสิทธิประโยชนแ์ก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ 

       และรักษาบุคลากรที่ดอีย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :   ๒.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ 

                 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่  1  :   มรีะบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด  

           ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

       เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ตัวชี้วัด  :   ๓.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา 

        ภายในและภายนอก 

      ๓.๑.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

      ๓.๑.๓  ระดับความส าเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ      

                 มหาวิทยาลัย 

         กลยุทธ์ที ่๓.๒  :  ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  :  ๓.๒.๑  ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรมและความ  

       โปร่งใสในการด าเนินงาน 

 

 

 



 

 

    
 

เป้าหมายหลักในการพฒันามหาวทิยาลัย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 

ประกอบไปด้วย 

๑.๑ บัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๘๕ 

๑.๒ ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) และผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน

คุณภาพการศกึษา 

๑.๓ สร้างเครอืข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นใหเ้กิดการเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ และสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถสู่ระดับสากล (Global Scholar) 

2. พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายส าคัญ ประกอบไปด้วย 

๒.๑ มีผลงานวิจัยหรืองงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 

๓๒๗ ผลงาน 

๒.๒ มีผลงานวิจัยที่ถูกต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างนอ้ย ๒๖๗ ผลงาน 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการ ให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้

ของท้องถิ่นชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.๑ มีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ชุมชน

และท้องถิ่น อย่างนอ้ย ๒๐ แหลง่ 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงโดยมี

เป้าหมายส าคัญ คือ 

๔.๑ การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่  ๓๐ ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

๔.๒ การจัดอนัดับข้อมูลสารสนเทศในระดับที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

5. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

๕.๑ จ านวนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้  ๔๙  

โครงการ 

๕.๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรม ๒๒  หนว่ยงาน  



 

 

    
 

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด ารงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจอย่างมีความเป็นมือ

อาชีพ  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี

เป้าหมายหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

๖.๑ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตอ่อาจารย์ประจ า ๔๕ : ๕๕  

๖.๒ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า ๖๐ : ๔๐ 

7. พัฒนาการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด           

เพื่อพึ่งพาตนเองได้โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย บริหารจัดการ

โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลรักษา

ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

๗.๑ จ านวนโครงการที่จัดหารายได้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๔๑ โครงการ 

๗.๒ ร้อยละของเงินรายได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

8. บุคลากรมีเจตคติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มสีมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ 

๘.๑ โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ  

๒๔ โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 
โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 



 

 

    
 

 

 



แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (Strategies Map)

วิสัยทัศน  :  ภายในป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ

๑.พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ใหเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ 

เปนที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

๔.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิ

ภาพระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการรองรับ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

เปนที่ยอมรับระดับสากล

๖.พัฒนาคุณภาพและมาตร

ฐานอาจารยและบุคลากรทุก

ระดับสูการปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพสูมาตรฐานสากล

๘.สรางวัฒนธรรมองคกร

ในการปฏิบัติงานที่มุงเนน

การมีคุณธรรมจริยธรรม

๙.พัฒนาระบบบริหารจัด

การอยางเปนธรรมาธิบาล

๗.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชนของมหาวิทยาลัย

ใหเกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด

บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

พัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน
จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคความรูและฐานขอมูลทาง

ศิลปวัฒนธรรมใหมีมาตรฐาน

จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน

แกบุคลากรทุกระดับ

พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหารและกระบวน

การบูรณาการบริการวิชาการ

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

มิต
ิคุณ

ภา
พ

กา
รใ

หบ
ริก

าร

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ

กา
รป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร
กา

รพ
ัฒ

นา
อง

คก
ร

มีชื่อเสียงในระดับชาติ

และนานาชาติ

ผลงานวิจัยเปน

ที่ยอมรับและนํา

ไปใชประโยชนได

๒.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการ

วิจัยและพัฒนาสูสากล

มีผลงานดานศิลป

วัฒนธรรมที่มี

เอกลักษณและ

อัตลักษณ

๕.สงเสริม สืบสาน 

ทํานุบํารุงและเผย

แพรศิลปวัฒนธรรม

อีสานใตใหมีความ

โดดเดนสูสากล

ผลงานการใหบริการ

วิชาการตรงตามความ

ตองการของชุมชน

๓.พัฒนามาตรฐานการใหบริการ

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนอง

ความตองการของชุมชนทองถิ่น

อยางยั่งยืน

ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบการใหบริการตางๆ

สรางวัฒนธรรม

การทํางานแบบมีสวนรวม

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย

พัฒนาศักยภาพ

อาจารยและบุคลากร
พัฒนา ยกระดับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ



 

 

    
 

ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๑  เร่งรัดการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม และมี

คุ ณภาพตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ

พัฒนานั กศึ กษาให้ มี คุณ 

ลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ .  พั ฒ น า คุ ณภ าพ

บัณฑิตให้ เป็ นไปตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ 

ธรรมมีทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางสังคม  มีการสื่อ 

สารการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

และสอดคล้องกับความ

ต้อง การของสังคม 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัด

กรองการรับนักเรียนและ

นักศกึษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

๒. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพที่สามารถสร้าง

ความร่ วมมือกั บชุมชน

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 

รู้เข้าใจ  เข้าถึงและเป็นที่

พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ พัฒนากระบวนการ

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ

อย่างมืออาชีพส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณา

การการเรียนการสอนสู่

ชุมชน 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและ / 

หรือเอกชนทั้งภายในและ / 

หรอืนอกประเทศ 

นโยบายที ่๒ เร่งรัดการวิจัย

ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์

ความรู้ ใ หม่ และบริ ก าร

๒.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและยกระดั บ

คุณภาพมาตรฐานการ

๑ . มี ผล ง านวิ จั ย แล ะ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อ

สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่    

เป็ น แหล่ งภู มิ ปั ญญา

๑.๑ พัฒนาศั กยภาพ

นักวิจัยใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

    
 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

วิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า สู่  

มาตรฐานสากล 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ พัฒนากระบวนการ

การบูรณาการงานวิจัยเข้า

กับการจัดการเรียนการ

สอน  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้ งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 ๓. พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ าย 

ทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๒. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน

การบริการวิชาการโดย

บูรณาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ การพัฒนา

ความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชน

ท้องถิ่นให้ เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน  

 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชน

ใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๒.๒ พัฒนากระบวนการ

การบู รณาการบริ การ

วิชาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอน / งานวิจัย / 

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้ านการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ / หรือเอกชนทั้งในและ/

หรอืต่างประเทศ 

นโยบายที่  ๓ พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ อการบริ หารจั ดการ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธ ิ

ภาพระบบสารสน เทศเพื่อ

การบริหารจัดการรองรับ

ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ

๑. มีระบบสารสนเทศที่

รองรับความเจริญก้าว หน้า

ท า ง วิ ช าก า ร อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนา ยกระดับทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศให้

มี ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ

ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 



 

 

    
 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 เป็ นที่ ยอมรับในระดั บ

สากล 

๒. ยกระดับฐานข้อมูลและ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เชื่อถือได้ 

  ๒. บูรณาการสารสนเทศ

เข้ากับการเรียนการสอน  

งานวิจัย  บริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑. พัฒนาและเพิ่มทักษะ

ความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

อาจารย์ บุ คลากรและ

นักศึกษาให้สามารถน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๔  ส่งเสริม  สืบ

สาน  ท านุบ ารุง  และพัฒนา

ศิลปะวัฒน ธรรมให้มีความ

โดดเด่น 

 

๕. ส่งเสริม สืบสาน ท านุ

บ า รุ ง แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ให้ มี ความโดดเด่ นสู่

สากล 

 

๑. บัณฑิตมี จิ ตส านึ ก

อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสาน  

สร้ างองค์ ความรู้ และ

ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ แสดงถึ ง เอกลั กษณ์

และอัตลักษณ์ศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต ้

 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๒ ปลูกฝังจิตส านึกการ

สื บสานอนุ รั กษ์ ศิ ลป 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่ นอี สานใต้ ให้ กั บ

นักศกึษา 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่ วมมื อทางด้ านศิ ลป 

วัฒนธรรมภู มิ ปั ญญา

ท้ องถิ่ นกั บหน่ วย งาน

ภายนอกเพื่ อเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

นโยบายที่ ๕ ยกระดับการ

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี

๖. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากรทุกระดับสู่การ

๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่

มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ต า ม เ กณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงการ

๑.๑ จั ดท าแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรให้มี

มาตรฐานตามกรอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา 



 

 

    
 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

คุณภาพสูงขึ้นจนสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

สู่มาตรฐานสากล 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์  วิจัย และ

นวัตกรรม สู่ความเป็นนัก

ปฏิบัติมืออาชีพ 

๒. พัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยา 

ลั ยอย่ างมื ออาชีพและ

สามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

๒.๑  เสริ มสร้ า งและ

สนั บสนุ นอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีทักษะและขีด

ความสามารถในการท าวิจัย  

บริการวิชาการ  การจัดการ

เรียนการสอนโดยสื่อสาร

ด้ วยภาษาอั งกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพย์สิน และสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางใน

การแสวงหารายได้ 

๗. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบ

กลไกการบริหารจัดการ

ท รั พ ย์ สิ น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและสามารถ

เพิ่มรายรายได้ ให้พึ่ งพา

ตนเองได้ 

นโยบายที่ ๗ ปลูกฝังค่านิยม

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมคุณภาพ  

 

๘.  สร้ างวั ฒนธรรม

องค์กรในการปฏิบัติงาน

ที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๑ . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม

จงรักภักดีต่อองค์กรและมี

วัฒนธรรมองค์ กรที่ มี

คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคุณภาพ 

 

๑.๑ สร้างกลไกวัฒนธรรม

องค์กรแก่บุคลากรทุ ก

ระดั บและนั กศึ กษาที่

มุ่ งเน้ นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้าง

ค่ านิ ยมขององค์กรที่ มี

วัฒนธรรมคุณภาพ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรบุคคลให้กับ

บุคลากรทุกระดับอย่าง

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สร้าง

แรงจูงใจ  สวัสดิการและ

สิทธิ ประโยชน์แก่บุคลา 

กรทุกระดับเพื่อให้มีคุณ 



 

 

    
 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ต่อเนื่องและมีประสิทธิ  

ภาพ 

ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ รั ก ษ า

บุ ค ล า ก ร ที่ ดี อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๙. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมา       

ภบิาล 

๓. มีระบบกลไกการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

๓.๑ พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพเพื่ อ

ก่อให้ เกิดผลประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 

๓.๒ ระดั บพัฒนาคุณ 

ธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

แผนปฏิบัตกิาร  (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ ๑ 
 เร่งรัดการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศกึษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และสอด 

คล้องกับความต้องการของสังคม 

๑.๑.๑ จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอด 

คล้อง กับความต้องการของสังคมและประเทศ 

3 หลักสูตร 

๑.๑.๒ จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

4 หลักสูตร 

๑.๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและผ่านเกณฑ์

การประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

69 หลักสูตร 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรองการ

รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาสทาง

การศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

80 คน 

๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 3,800 คน 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 85 



 

 

    
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา 

14 สาขา 

๒.๑.๒ จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

56 โครงการ 

๒.๑.๓ ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

68 โครงการ 

๒.๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน 

๒.๒๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน 

23 โครงการ 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๒.๓.๑ จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน
วิชาการและวิ ชาชีพในระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

31 หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2  
เร่งรัดการวิจัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย

ใหม่สูม่อือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 33 

๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิจั ยที่ น าไปใช้

ประโยชน ์

51 ผลงาน 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

61 ผลงาน 

๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุน 

ทุนวิจัย  

25 ล้านบาท 

๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

15 ผลงาน 

๑.๓  พัฒนากระบวนการการบูรณา

การงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

34 ผลงาน 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิ จั ยและนวั ตกรรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

๑.๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

17 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

52 โครงการ 

1.๑.๒ จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

26 แหล่ง 

1.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

21 หลักสูตร 

1.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 

1.๒ พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.๒.๑ จ านวนโครงการบูรณาการการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

45 โครงการ 

1.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ /หรือ เอกชนทั้ ง ในและ /หรื อ

ต่างประเทศ 

1.๓.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ      

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ 

43 หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ

เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยที่มตี่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 

๑.๒ ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับที่ 36 

๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (University 

Ranking) 

อันดับที่ 3 

2.1  พัฒนาและเพิ่ มทักษะความรู้

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และ

นักศกึษาใหส้ามารถน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

34 โครงการ 

หมายเหตุ :  ในการจัดอันดับจะใชก้ารจัดอันดับของ  Webometrics และ 4ICU  

 

 



 

 

    
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 4 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ สง่เสริม  สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

ใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

อีสานใต ้

2 ฐานข้อมูล 

๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 13 ผลงาน 

๑.๑.๓ จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาน าไปสู่

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

8 ชิ้นงาน 

๑.๒ ปลูกฝั งจิตส านึกการสืบสาน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานใต้ใหก้ับนักศกึษา 

๑.๒.๑ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

42 โครงการ 

๑.๒.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

15,000 คน 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

หน่ วยงานภายนอกเพื่ อ เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

๑.๓.๑ จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ         

และ/หรือเอกชนทั้ งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 

17 หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 5 
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดับใหม้ีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

สู่การปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มสีมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีมาตรฐานตามกรอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นนักปฏิบัติ

มอือาชีพ 

๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 

17 คน 

๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อใน

ระดับ ป.เอก 

24 คน 

๒.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์

และบุ คลากรให้ มี ทั กษะและขี ด

ความสามารถในการท าวิจัย บริการ

วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

38 โครงการ 

๒.๑.๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑก์ารสอบภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 40 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน

และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

ร้อยละ 10 

๑.๑.๒ จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 36 ช่องทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

    บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านิยมของ

องค์กรที่มวีัฒนธรรมคุณภาพ 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกใหเ้กิด

วัฒนธรรมองค์กร 

22 โครงการ 

๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา

ความเป็นผูน้ า 

16 โครงการ 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สร้างแรงจู งใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1๑.๑ ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

ระดับ 4.30 

1.๑.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่

เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 92 

1.๑.๓ ระดับความส าเร็จการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

1.๒ ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

๓.๒.๑ ระดับความส าเร็ จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4 ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

แผนปฏิบัตกิาร (แสดงหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

     ตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

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

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

  

  

  

  

  

  

  

4 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

1 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ประกันคุณภาพการศกึษา 

หลักสูตร 

 

 

 

๖9 

๑4 

๑7 

๑๔ 

๑๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   

  
หลักสูตร 

  

  

5 

๗ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิ เศษ ความประพฤติดีหรือผู้ด้อย 

โอกาสทางการศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

คน 

 

8๐ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

5 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ  คน ๓,๘๐๐ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการ

จัดการเรยีนการสอน 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา  

  

  

  

  

สาขา 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

- 

- 

๑ 

๓ 

๓ 

๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

๕6 

๑๔ 

8 

๑๔ 

๙ 

๖ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

9 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณธรรม

จรยิธรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษ          

ที ่๒๑ 

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

๖8 

๑4 

๑7 

๑๔ 

๑๑ 

5 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน  

  

  

  

  

โครงการ 

  

  

  

  

  

  

๒๓ 

๒ 

๓ 

๕ 

๓ 

๓ 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓1 

๒ 

๒ 

๒ 

๗ 

4 

๑ 

๓ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

    (กองพัฒนานักศกึษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา 

     สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

33 

๒6 

๒5 

๓๐ 

๒5 

60 

30 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

51 

๑8 

๑8 

๑๐ 

๓ 

๓ 

๗ 

10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนผลงานวิจั ยที่ ไ ด้ รั บการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

61 

18 

7 

๕ 

๒ 

๙ 

๑๐ 

๑๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท ๒5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 

 

15 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

6 จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

 

ผลงาน 

 

๓4 

๑ 

3 

2 

5 

๓ 

๓ 

๗ 

๑๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๑7 

๒ 

๒ 

2 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

4 

ภาพรวม 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

                                    เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองตอ่ชุมชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕2 

๙ 

3 

6 

๘ 

๓ 

๓ 

7 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แหลง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒6 

๑ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒1 

๑ 

๒ 

3 

๒ 

๑ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทาง

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 จ านวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ 

 

๔5 

๙ 

๓ 

4 

๕ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักงานบรกิารวชิาการ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๓ 

๗ 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- ส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐและ /  หรือเอกชนทั้ ง ใน

ประเทศและ /หรือต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔3 

๑ 

๖ 

๒ 

๗ 

๑ 

๓ 

๓ 

๑๐ 

๒ 

๑ 

๑ 

5 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับ 

     ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้ อยละความพึ งพอใจของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต่อ

การใช้งานระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 

 

 

๘๐ 

 

 

ส านักวิทยบรกิารฯ 

 

 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับ 

 

๓6 

  

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดั บภาคตะวั นออก เฉี ย ง 

เหนอื (University Ranking) 

อันดับ 

 

 

3 

 

 

  

  

  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓4 

๓ 

๑ 

5 

๑๕ 

๕ 

๓ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวาม 

     โดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสริม  สบืสาน สรา้งองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 
ฐานขอ้มูล 

   

2 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

2 จ านวนงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

๓ 

๑ 

๒ 

๒ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและ

พัฒนาน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  

  

  

  

  

ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

โครงการ ๔2 

19 

๒ 

3 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๒ 

 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

   (กองพัฒนานักศกึษา) 

5 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 

คน 

 

 

๑๔,๐๐๐ 

 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

 

6 จ านวนเครือข่ ายหน่ วยงาน

ภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้งใน

ประเทศและ / หรอืต่างประเทศ 

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

๑๗ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

  (กองพัฒนานักศึกษา) 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน 

     อย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่

ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

และวิชาชีพ  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๓ 

กองการบริหารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อ

ในระดับ ป.เอก  

  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๒4 

๘ 

๕ 

๒ 

8 

- 

๑ 

กองการบริหารงานบุคคล 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

6 

๒ 

3 

๔ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑๐ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ผา่นเกณฑก์ารสอภาษาอังกฤษ 

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

40 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

4๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

      ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่

ละปี  

ร้อยละ 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓6 

๒1 

๑ 

- 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม 

     และวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

                                             บุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการที่ปลูกจิต ส านึก

ให้เกดิวัฒนธรรมองคก์ร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒2 

5 

๒ 

2 

๒ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

2 จ านวนโครงการจัดการอบรม

พัฒนาความเป็นผู้น า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 

๔ 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

ร้อยละ 

  

   

๙๐ 

  

  

ส านักงานอธกิารบด ี

 



 

 

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ระดั บค วามส า เ ร็ จ ข องกา ร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๔.3๐ 

๔.3๐ 

4.30 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๓.80 

๔.30 

๔.30 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปและวัฒนธรรม 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่เป็นไปตามแผน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๒ 

๙๒ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๙๒ 

๘๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๘๕ 

๘5 

๙๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 



 

 

    
 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จการจัดการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

4 

 

 

ระดับความส าเร็จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน 

ระดับ 

  

  

๔ 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏบิัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 



1. พัฒนาคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเปน็ที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล
๒ ๖ ๑๓ ๕๕๕ 41,757,195   

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดบั

คณุภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล
1 4 7 ๘๕ 14,712,048    

3. พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถา่ยทอด

เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน

1 3 6 ๑๑๗ 51,556,600     

4. พัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

สารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการ

รองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเปน็ที่

ยอมรับในระดบัสากล

2 3 4 ๔๑ 8,177,500     

5. สง่เสริม สบืสาน ท านบุ ารุงและเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดด

เดน่สู่สากล

1 3 6 ๖๗ 2,371,600      

6. พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานอาจารย์

และบคุลากรทกุระดบัสู่การปฏบิตังิาน

อย่างมอือาชพีสู่มาตรฐานสากล
๒ 2 4 ๑๓๑ 11,793,854   

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและ

สทิธปิระโยชนข์องมหาวทิยาลยัใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ
1 1 2 ๒ -                  

8. สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิตังิาน

ที่มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคณุภาพ

2 2 3 ๗๕ 351,604,100  

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรร

มาภบิาล
1 2 4 ๒๐๖ 217,048,603  

๑๓ 26 49 1,279  699,021,500 รวม

จ ำนวนเงนิ

งบประมำณ

ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

จ ำนวน 

กลยทุธ์

จ ำนวน

ตัวชี้วัด

จ ำนวน

โครงกำร

ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3

จ ำนวน

เป้ำประสงค์
ประเด็นยทุธศำสตร์



    41,757,195

1. โครงการตดิตามและปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตร

บณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 50,000            

2. ปรับปรุงหลกัสตูรสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 20,000            

3. โครงการบริหารจัดการหลกัสตูรสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 30,000            

4. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาต ิTQF หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์

เพือ่การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 3 ก.พ. - 1 ม.ิย. 63 10,000            

5. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรครุสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ฟสิกิส ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษาแหง่ชาติ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62  – 31 ม.ีค. 63 5,000              

6. ปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 10,000            

7. โครงการปรับปรุง และตดิตามผลการด าเนนิงาน

รายวชิาของกลุ่มวชิาหลกัสตูรและการสอน

คณะครุศาสตร์ 22 ม.ค.63 10,000            

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูรให้

เปน็ไปตามมาตรฐานคณุวุฒริะดบั

อุดม ศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูง ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี โดยมกีารพัฒนานักศกึษา

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑  :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

8. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF: กจิกรรมสมัมนาทางวชิาการ

ของนกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ก.พ.63 20,000            

9. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF : กจิกรรมกฬีานอ้งพีช่าวคณิต

ศกึษา

ครุศาสตร์ 18 ธ.ค. 62 10,000            

10. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF: กจิกรรมคา่ยคณิตศาสตร์เพือ่

ทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 25 ม.ค. 63 10,000            

11. การพัฒนาหลกัสตูร ค.ม. และ ปร.ด. การบริหาร

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 14 ธ.ค.62 5,000              

12. โครงการพัฒนาหลกัสตูรภาษาอังกฤษธุรกจิ (วชิาโท

ภาษาจีน)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 -  31 ธ.ค. 62 20,000            

13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 10,000            

14. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค. 62 15,000            

15. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรศลิปกรรมศา

สตรบณัฑติ (ศป.บ.) สาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62 10,000            



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

16. การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหท้นัสมยัสู่ตลาดแรงงาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000            

17. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ให้

ทนัสมยั

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 62 - 15 พ.ค. 63 20,000            

18. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาสาขาวชิา

ชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์  1 ม.ีค. 63 - 30 เม.ย. 63 12,000            

19. ทวนสอบหลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 24 พ.ค. 63 25,000            

20. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 20 ม.ีค. 63 12,000            

21. โครงการตดิตามคณุภาพการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 30 ก.ย. 62 - 30 เม.ย 63 15,000            

22. โครงการพัฒนาหลกัสตูรปริญญาโทดา้นวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 62 - 30 ม.ิย. 63 15,000            

23. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษาแหง่ชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ม.ค.- 30 พ.ค. 63 10,000            

24. โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร วจิัย

เพือ่การพัฒนาหลกัสตูร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 35,000            

25. โครงการปรับปรุงหลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 พ.ย. 62 2,000              

26. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 - 31 ธ.ค. 62 10,000            
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27. โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 5,000              

28. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF: กจิกรรมพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม ดว้ยกระบวนการ FSC

คณะครุศาสตร์ 14 – 15 ธ.ค. 62 20,000            

29. โครงการพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 10,000            

30. โครงการสมันาจัดการเรียนการสอน (วพิากษข์อ้สอบ/ 

ทวนสอบ)

พยาบาลฯ 16-20 ก.ย. 62

10-14 ก.พ.63

 14-18 ก.ย.63

36,080            

31. โครงการพัฒนาหลกัสตูรใหม/่ปรับปรุงหลกัสตูรเกา่/

การทวนสอบหลกัสตูร

ฝ่ายวชิาการ พ.ค. - ก.ค. 63            150,000

32. โครงการจัดการความรู้ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ 

ระดบัส านกั/สถาบนั

ฝ่ายวชิาการ ม.ิย. 63              40,000

33. โครงการปรับปรุงและพัฒนา IMPROVEMENT PLAN 

จ านวน 62 หลกัสตูร

ฝ่ายวชิาการ ก.ค. 63              50,000

34. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 60,000            

35. โครงการพัฒนา การด าเนนิงานของหลกัสตูรใหม้ี

คณุภาพและเปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน (TQF) และ

มาตรฐานวชิาชพี

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000          
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36. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนา

หลกัสตูรของสาขาวชิา ประจ าป ี2563

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 3 พ.ค. 63 150,000          

37. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

สาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ีค. 63 20,000            

38. โครงการปฏรูิปหลกัสตูร สื่อและการจัดการเรียนการ

สอนเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 4,640,000       

39. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมห่ลอมรวมใจนอ้งพีค่รุ

ศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 27 ก.ค. 63 50,000            

40. อบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย ชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 27 - 29 พ.ค. 63 10,000            

41. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาชัน้ป ีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 11 – 26 พ.ค 63 10,000            

42. โครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมกอ่น

เรียนของนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษาชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 18 พ.ค. 63 10,000            

43. เตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหมส่าขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 28 - 30 พ.ค.63 20,000            

44. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 1 - 31 พ.ค. 63 20,000            

2. พัฒนากระบวนการคดักรองการ

รับนกัเรียนและนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่
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45. โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการส าหรับ

นกัศกึษาใหม ่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 26 - 27 ต.ค. 62 15,730           

46. ปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 คณะครุศาสตร์ 25 พ.ค. 63 5,760             

47. โครงการการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ คณะครุศาสตร์ 16 พ.ย.62 20,000            

48. โครงการปฐมนเิทศ ตอ้นรับนกัศกึษาใหม ่และพธิไีหว้

ครูของนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะครุศาสตร์ 11 ม.ิย. 63 10,000            

49. โครงการปรับพื้นฐานความพร้อมทางการเรียนของ

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา2563

คณะครุศาสตร์ 12 - 18 ต.ค. 62 10,000            

50. โครงการพัฒนากระบวนการรับและเตรียมความพร้อม

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ 22 - 23 พ.ค.63 20,000            

51. โครงการปฐมนเิทศ ตอ้นรับนกัศกึษาใหมแ่ละพธิไีหว้

ครูหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ 11 ม.ิย. 63 10,000            

52. โครงการปรับพื้นฐานความพร้อมทางการเรียนของ

นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะมนษุยศาสตร์ 12 - 18 ต.ค.62 10,000            
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53. โครงการเปดิประตสูู่มหาวทิยาลยั Open House คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 24 ต.ค. - 30 พ.ย. 62 25,000            

54. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 9 

สาขา

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 54,000            

55. โครงการบริการแนะแนวสาขาวชิาการเงนิและการ

ธนาคาร รุ่นพีสู่่รุ่นนอ้ง

คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. 63 10,000            

56. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรระดบัปริญญาโท 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 40,000            

57. เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียน ส าหรับนกัศกึษาใหม่

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 พ.ค. 63 5,000              

58.  โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 

สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 19 ต.ค. 62 1,000              

59. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 63 10,000            

60. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ิย. 63 5,000              

61. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่สาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 26 - 27 พ.ค. 63 10,000            

62. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 63 10,000            
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63. โครงการใหค้วามรู้ดา้นวชิาการ และแนะแนว

การศกึษาตอ่ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 11 - 22 พ.ย., 

 9 - 20 ธ.ค. 62

10,000            

64. โครงการแนะแนวศกึษาตอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 21 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62 12,000            

65. คา่ยวชิาการไอท ีส าหรับนกัเรียนมธัยมปลาย คณะวทิยาศาสตร์ 18 ม.ค. 63 10,000            

66. โครงการประชาสมัพันธค์ณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 62 -31 ก.ค. 63 80,000            

67. โครงการปฐมนเิทศและการเตรียมความพร้อมนกัศกึษา

ใหมค่ณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 10 พ.ค. 63 50,000            

68. โครงการแนะแนวประชาสมัพันธส์าขาวชิาตา่งๆ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. - 30 ธ.ค.62 5,000              

69. โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนว และเปดิบา้น

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24-26 ต.ค.62 และ 

21-23 ม.ค.63

10,000            

70. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษาและ

ประชาสมัพันธ ์สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.- 30 ธ.ค.62 10,000            

71. โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนวหลกัสตูร และการรับ

สมคัรนกัศกึษาเขา้ในสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 - 22 ต.ค.62 10,000            

72. โครงการประชาสมัพันธก์ารรับ/คดัเลอืก นศ.ปี

การศกึษา 2563

พยาบาลฯ 3 - 4 ธ.ค. 62 12,500            

73. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี ่BRU NURSE พยาบาลฯ 24 พ.ค.63 12,000            

74. เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนกัศกึษาใหม่ 12,000            
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75. โครงการประชาสมัพันธรั์บสมคัรนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ ม.ค. -  ก.พ. 63 40,000            

76. จัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ต ารา เพือ่การเรียน

การสอน สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 124,440         

77. โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค. -  ธ.ค.62 40,000            

78. โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ ต.ค. -  ธ.ค.62 70,000           

79. จัดหาอุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษาคณะ

ครุศาสตร์  ปงีบประมาณ  2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 560,000          

80. จัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. - ธ.ค.62 54,440           

81. จัดหาทรัพยากรเพือ่การจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

นาฏศลิป ์ปงีบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -30 ม.ีค. 63 3,910              

82. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

ในหนว่ยงานสาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค 62  - 28 ก.พ  63 60,000            

83. จัดหาทรัพยากรเพือ่การเรียนการสอน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 121,850         

84. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานและวัสดวุทิยาศาสตร์ 

ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 40,000            

85. โครงการจัดหาครุภณัฑค์ณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ  2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31  ม.ีค. 63 958,557        

3. จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
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86. โครงการจัดหาวัสดคุรุภณัฑท์างการศกึษาสาขาวชิา

ศลิปศกึษา

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 62 70,000           

87. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่สง่เสริม

ประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มวชิาหลกัสตูรและ

การสอน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 65,050            

88. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

หนว่ยงาน ปงีบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62, 7 ม.ค. 63 , 

8 เม.ย. 63

132,260         

89. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานและวัสดวุทิยาศาสตร์ 

ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 40,000            

90. จัดหาวัสดแุละอุปกรณ์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 54,290           

91. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียน

การสอนสาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 57,258           

92. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

หนว่ยงาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 146,880         

93. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

หนว่ยงาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 75,740          

94. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

จัดการศกึษาสาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 135,000         
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95. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การจัดการหนว่ยงาน 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 128,000         

96. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการศกึษา ส าหรับคณาจารย์

คณะครุศาสตร์ 30 ก.ย. 62 37,700           

97. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการศกึษา ส าหรับนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 31 ธ.ค. 62 37,000           

98. โครงการจัดหาวัสด ุเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน

หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑติสาขาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค 62   

- 28 ก.พ  63

20,000            

99. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

เรียนการสอน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 500,000          

100. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและ

สนบัสนนุการเรียนการสอน สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 239,288         

101. โครงการจัดหาและซอ่มแซมทรัพยากรและครุภณัฑ์

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 50,000            

102. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่งรองรับการจัดการเรียน

การสอนสาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 40,000            

103. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาเพือ่รองรับการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 57,734          

104. โครงการจัดหาวัสดคุรุภณัฑ ์สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 55,000            
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105. คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 ต.ค. 62 43,500           

106. คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 ม.ค. 63 22,305           

107. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการเรียนการสอน

ดา้นประวัตศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 ม.ีค.63 47,400           

108. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการในดา้น

การเรียนการสอน คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 1,184,964      

109. โครงการจัดหาทรัพยากรและครุภณัฑส์าขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 80,000            

110. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียน

การสอนสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 90,000            

111. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ส านกังานเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการบริหารจัดการหลกัสตูรและการ

จัดการเรียนการสอน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 721,749        

112. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่พัฒนาและสง่เสริม

การเรียนการสอน สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62- 31 พ.ค.63 36,556            

113. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังานสาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 15,338           

โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์ดนตรีเพือ่รองรับการ

จัดการเรียนการสอน สาขาวชิาดนตรี
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114. โครงการจัดซื้อครุภณัฑห์อ้งพักอาจารย์ สาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 10,000            

115. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่การศกึษา คณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 473,060         

116. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานและปรับปรุง

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 84,090           

117. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 200,176         

118. โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอน สาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 25,330           

119. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 21,582           

120. โครงการจัดหาครุภณัฑส์ิ่งสนบัสนนุการจัดการเรียน

การสอน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 26,000            

121. โครงการจัดซื้อครุภณัฑท์างการศกึษาหอ้งปฏบิตักิาร 

สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 52,000            

122. โครงการปรับปรุงเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสู่

ความเปน็เลศิ และปรับปรุงอาคารสถานที่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 304,340         

123. โครงการจัดซื้อวัสดสุาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 63 20,000            
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124. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ สารเคมแีละซอ่มแซม

ครุภณัฑ ์สาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 213,428         

125. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์และสารเคม ีเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการจัดการศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม  ประจ าป ี2563

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -    30 ม.ค. 63 127,196         

126. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและบ ารุงรักษา

หอ้งปฏบิตักิาร จัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  –  

31 ก.ค. 63

318,980         

127. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอน ปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63 36,261            

128. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม วัสดอุุปกรณ์และ

ครุภณัฑ ์เพือ่การเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,

4 เม.ย. 63, 6 ก.ค. 63

7,717            

129. โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63 200,000          

130. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 62, 10 ม.ค. 63 986,062          

131. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาส าหรับ

หอ้งปฏบิตักิารทางคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 62 115,000         

132. โครงการบริหารครุภณ์ัประจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 -    31 ส.ค. 63 150,000          
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133. โครงการจักหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ประกอบการจัดการ

เรียนการสอนประจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 -    31 ส.ค. 63 200,000          

134. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ

ส านกังาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 30 เม.ย.63 309,900         

135. โครงการจัดหา ตดิตั้ง ปรับปรุง ซอ่มแซม ครุภณัฑ์

ประกอบ และสิ่งกอ่สร้าง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 30 เม.ย.63 25,000            

136. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการหนว่ยงาน 

การพัฒนาแหลง่เรียนรู้และฟาร์มสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 

1 ม.ิย.63

75,000           

137. โครงการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. -31 ธ.ค.62 10,000            

138. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอนเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการพัฒนาสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 - 11 ต.ค.62 20,000            

139. โครงการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดการศกึษา สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000            

140. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิาร จัดหาวัสดปุระกอบ

หอ้งปฏบิตักิาร ซอ่มแซมครุภณัฑ ์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000            
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141. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารและซอ่มแซมครุภณัฑ์

 สาขาวชิา ประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 - 31 ต.ค.62 5,000              

142. วัสดฝึุกปฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิสแ์ละการ

ออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 35,000            

143. วัสดฝึุกปฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63 50,000            

144. โครงการจัดหาทรัพยากรในการจัดการศกึษาเพือ่การ

บริหารจัดการในหนว่ยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 37,000           

145. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่จัดการเรียนการสอน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 291,950         

146. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียน

การสอน

พยาบาลฯ 21 พ.ย. 62 65,000            

147. โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารทางพยาบาล พยาบาลฯ 15 พ.ย. 62 -                 

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ที่มุ่งเนน้ใหน้กัศกึษาเปน็นกัปฏบิตัิ

อย่างมอือาชพี ส าหรับการเรียนรู้

148. โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองลกูเสอืเบื้องตน้ส าหรับ

ศษิย์เกา่และศษิย์ปจัจุบนั

คณะครุศาสตร์ 22 - 24 พ.ย. 63 50,000            

149. โครงการอบรมสมัมนาทางดนตรี คณะครุศาสตร์ ม.ค.62 50,000            

150. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 21 - 22 ธ.ค. 63 5,000              

151. โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑติกอ่นเขา้สู่วชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ เม.ย. - พ.ค. 63 50,000            

152. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพและศกึษาแหลง่เรียนรู้ฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 21 - 23 ธ.ค.62 40,000            

153. โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์นอ้งพีฟ่สิกิส ์คร้ังที่ 8 คณะครุศาสตร์ 23 ธ.ค. 62 5,000              
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154. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีฟ่สิกิสป์ใีหม่ คณะครุศาสตร์ 20 ธ.ค. 62 5,000              

155. สานสมัพันธก์ฬีาภายใน สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 14 - 15 ธ.ค. 62 12,110            

156. อบรมเศรษฐกจิพอเพยีงและการอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม

นกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 20,000            

157. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการส าหรับนกัศกึษาชัน้

ปทีี่ 3 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 4 - 5 ม.ค. 62 60,000            

158. โครงการเสริมคณุลกัษณะความเปน็ผู้บริหาร

สถานศกึษาและผู้บริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 62 44,000            

159. อบรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปส าหรับ

เดก็ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 25 - 26 ม.ค. 63 50,000            

160. ศกึษาดงูานแหลง่เรียนรู้ดา้นการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ม.ค. 63 66,000            

161. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด ์4.0

คณะครุศาสตร์ 22 ก.พ. 63 30,000            

162. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 19 ต.ค. 62– 

30 เม.ย. 63

107,950         

163. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดจิิทลัส าหรับนกัศกึษาครู

 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 60,000            
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164. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาและการสื่อสารรายวชิาสู่

สากล สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 5,000              

165. โครงการสนบัสนนุนกัศกึษาสง่ผลงานเขา้ประกวด คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 20,000            

166. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ คณะครุศาสตร์ พ.ย. 63 30,000            

167. การน าเสนอผลงานวจิัยนาฏการ  62  คร้ังที่  11 คณะครุศาสตร์ 15 - 20 ม.ค. 63 40,000            

168. วพิธิทศันา คณะครุศาสตร์ 30 ก.ค. 63 20,000            

169. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษา 

สาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์  พ.ค. 63 40,000            

170. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนสาขาวชิา

ฟสิกิสห์ลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติป ี2563

คณะครุศาสตร์ 24 พ.ค. 63 10,000            

171. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปน็ครูฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 20 ต.ค. 62 5,000              

172. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงค์

มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 80,000            

173. ศกึษาดงูานการจัดการศกึษาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 45,000            

174. โครงการพัฒนานกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิดา้นการ

ออกแบบการเรียนรู้บรูณาการสะเตม็ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 16 - 17 พ.ย. 62 65,000            

175. โครงการนทิรรศการศลิปกรรม คณะครุศาสตร์ 10 - 21 ก.พ. 63 21,570           

176. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 - 21 ธ.ค.62 20,000            

177. พัฒนาทกัษะวชิาการนกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 29 - 31 พ.ค. 63 28,500           
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178. เตรียมความพร้อมเขา้สู่วชิาชพีครูสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 30 - 31 ม.ีค. 63 20,500            

179. ทศันศกึษาของนกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 25 - 26 เม.ย. 63 35,000            

180. อบรมพัฒนาภาวะผู้น านกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 18 - 19 ม.ค. 63 17,000           

181. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียน 

การสอนสู่โลกศตวรรษที2่1 : อา่น คดิ พนิจิ

วรรณกรรม คร้ังที่ 6

คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ก.พ.63 20,000            

182. โครงการวรรณศลิปพ์จิารณ์ส าหรับครูภาษาไทย 

คร้ังที่ 1

คณะครุศาสตร์ 9 ก.พ. 63 10,000            

183. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียน

การสอนสู่โลกศตวรรษที2่1 : (โครงการศกึษาเรียนรู้

นอกสถานที่เพือ่วชิาการและวชิาชพีครู)

คณะครุศาสตร์ 21 - 22 ก.พ. 63 49,032           

184. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสบืทอดท านอง

ร้อยกรองไทย

คณะครุศาสตร์ 15 ม.ิย. 62 50,000            

185. โครงการฝึกอบรมการวัดและประเมนิสมรรถนะผู้เรียน คณะครุศาสตร์ 18 - 19 ม.ค. 63 47,000           

186. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพนกัศกึษาเพือ่การเปน็

ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 20 ธ.ค.62 44,000            

187. โครงการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) 

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 25 ม.ค. 63 44,000            
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188. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและ

คอมพวิเตอร์ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

(สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้) ปกีารศกึษา

 2563

คณะครุศาสตร์ 16 - 17 พ.ค. 63 30,000            

189. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี ่C&I และศกึษาดงูาน

คร้ังที่ 2

คณะครุศาสตร์ 26 ต.ค. 62

26 ก.พ. 63 

10 ม.ิย. 63

33,000           

190. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและ

คอมพวิเตอร์ส าหรับนกัศกึษามหาบณัฑติประจ าป ี

2563 (วจิัยและประเมนิผลการศกึษา)

คณะครุศาสตร์ 18 - 19 พ.ค.63 20,000            

191. โครงการสมัมนาทางดนตรีระดบับณัฑติศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ม.ค. 63 40,000            

192. นเิทศการสอนและตดิตามผลการฝึกประสบกาณ์

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 600,000          

193. อบรมสมัมนาส าหรับอาจารย์และนกัศกึษาที่เกี่ยวกบั

การฝึกประสบกาณณืวชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 219,720         

194. ประชุมอาจารย์นเิทศกแ์ละครูพีเ่ลี้ยงสาขาวชิา

การศกึษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 22 พ.ค. 63 3,000              

195. ปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

ชัน้ปทีี่ 5

คณะครุศาสตร์ 7 ม.ีค. 63 7,000             
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196. เตรียมความพร้อมเขา้สู่วชิาชพีครูส าหรับนกัศกึษาครู

นาฏศลิป์

คณะครุศาสตร์ 8 - 9 ก.พ. 63 10,000            

197. โครงการสอนสขุศกึษาและพลศกึษาในโรงเรียน คณะครุศาสตร์   5 - 6 ม.ค.63 24,000            

198. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 31 ม.ีค. 63 50,000            

199. โภชนาการอาหารเพือ่เดก็ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 18,20 ก.ย. 63 2,500              

200. คา่ยอาสาพัฒนาเดก็ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ม.ค. 63 2,500              

201. โครงการพลศกึษาจิตอาสาพัฒนาทอ้งถิ่น คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 30,000            

202. โครงการจิตอาสาใหแ้กน่กัศกึษา : กจิกรรมคา่ราช

พฤกษอ์าสา

คณะครุศาสตร์ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 10,000            

203. โครงการจิตอาสาบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 25 ม.ีค. 63 20,000            

204. โครงการคา่หนงัสอืเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63            389,400

205. โครงการคา่อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63           242,700

206. โครงการคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63            263,800

207. โครงการคา่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63         1,405,500

208. โครงการคา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63            355,200

209. โครงการคา่อาหารกลางวันนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63         3,510,000

210. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์พัฒนาคณุภาพการเรียน

การสอน

โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63              40,300

211. โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองนอนและของใช้ โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63            152,500
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212. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ธ.ค. 62,ก.พ.,พ.ค.63              28,000

213. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ต.ค.62,ม.ค.,พ.ค. 63              10,000

214. โครงการโรงเรียนสเีขยีว (Green School) โรงเรียนสาธติ 27 ต.ค.62 -

 8 เม.ย.62

             50,000

215. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุใหน้กัศกึษาคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การ

สื่อสารและใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 พ.ย.62 - 31 พ.ค.63 20,000            

216. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติดา้นทกัษะ

ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลระดบัปริญญาตรี 

เทยีบเทา่ C1 ตามมาตรฐานสากล Common European

 Framework of Reference for Languages(CEFR)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 35,000            

217. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการแขง่ขันความเปน็

เลศิทางวชิาการของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 10,000            

218. โครงการศกึษาดงูานเพือ่สง่เสริมและพัฒนารูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้เชงิบรูณาการกบัการท างาน (WIL)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 35,000            

219. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ก.พ.63 15,000            

220. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษ 

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ก.ค.63 17,000           
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221. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ความสามารถสู่นกัปฏบิตัิ

อย่างมอือาชพี สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 - 23 พ.ย.62 16,000            

222. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาทกัษะวชิาชพี

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26 - 28 ต.ค.62 18,000            

223. โครงการศกึษาดงูานในหนว่ยงานยุตธิรรมทางดา้น

กฎหมาย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 - 16 ก.พ.63 30,000            

224. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับหลกัสตูรนติศิาสตร

บณัฑติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 23 พ.ค.63 25,000            

225. โครงการกฬีาสานสมัพันธพ์ีน่อ้งนติศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 พ.ค.63 15,800           

226. โครงการทศันศกึษาเรียนรู้นอกสถานที่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 - 23 ม.ีค.63 45,994           

227. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิา

ดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ม.ค.63 17,039           

228. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทกัษะความรู้

ความสามารถสู่นกัดนตรีอย่างมอือาชพี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 9 - 10 พ.ย. 62 25,000            

229. โครงการศกึษาดงูานในสถานประกอบการดา้นศลิปะ

ดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 4 พ.ย. 62 20,000            

230. โครงการอบรมเพิม่ทกัษะศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 - 7 ม.ค. 63 10,000            
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231. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ 15 พ.ค. 63 8,500              

232. โครงการสนบัสนนุงบประมาณพัฒนาศกัยภาพของ

อาจารย์และนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 - 30 ต.ค. 62 20,000            

233. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงาน

รายวชิากลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ 26 ม.ีค. 63 3,000              

234. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงาน

รายวชิากลุ่มวชิาทดสอบและวจิัยการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 26 ม.ีค. 63 3,000              

235. โครงการประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูร ค.ม. และ 

ปร.ด. สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 14,000            

236. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ระดบั

บณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 2563  สาขาวชิาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62,2 ธ.ค.62 

3 ม.ีค. 63,4 พ.ค. 63

7,000             

237. โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอุปกรณ์กฬีา คณะครุศาสตร์ 20 ธ.ค. 62 24,710           

238. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 30,000            

239. โครงการการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ

1) กจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 พ.ค.63 25,000            

2) กจิกรรมรับนอ้งใหม ่ปกีารศกึษา 2563 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 พ.ค.63 15,000            
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3) กจิกรรมประกวดเพลงมาร์ช ดาวเดอืนและดาวเคยีง

เดอืน ปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 ก.ย.63 50,000            

4) กจิกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมในการด ารงชวีติ

ใหแ้กน่กัศกึษาเพือ่สง่เสริมการรู้รัก สามคัคแีละมนี้ าใจ

นกักฬีา ปกีารศกึษา 2562

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ธ.ค.62 30,000            

5) โครงการจัดตั้งศนูย์ประสานงานศษิย์เกา่ HUSOC 

(HUSOC Alumni)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ม.ค.63 10,000            

6) โครงการคนืสู่เหย้าชาว HUSOC คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ก.พ.63 45,000            

240. โครงการจัดประชุมวชิาการและนทิรรศการระดบัชาติ

ส าหรับนกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

และเครือขา่ย คร้ังที่ 1

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 50,000            

241. โครงการเสริมสร้างแรงบนัดาลใจและพัฒนาทกัษะ

พื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000            

242. โครงการอบรมรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เชงิบรูณา

การกบัการท างาน (WIL) สู่การเปน็บณัฑติที่มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีแหง่

ศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000            

243. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 - 15 ม.ิย. 63 20,000            
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244. โครงการตอ้นรับพีบ่ณัฑติรับปริญญาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์แหง่ความส าเร็จ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62 20,000            

245. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงค์

มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ ม.ค. 63 50,000            

246. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 - 17 พ.ค.63 60,000            

247. โครงการพัฒนาบณัฑติและยกระดบัคณุภาพบณัฑติให้

เปน็ไปตามมาตรฐานสากล สาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 - 28 พ.ค.63 96,900            

248. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 - 31 ม.ีค.63 300,000          

249. โครงการอบรมกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12-14,26-27 ต.ค.62 53,000            

250. โครงการฝึกเขยีนตอบขอ้สอบกฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 9-10 พ.ย.62 17,200           

251. โครงการอบรมกฎหมายสารบญัญัตแิละวธิสีบญัญัติ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 18-19,25-26 ม.ค.63 37,800           

252. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 ม.ิย.63 17,000           
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253. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนกัศกึษา สาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ส.ค.63 17,000           

254. โครงการสมัมนาทางวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศเพือ่กา้วสู่โลกในศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ม.ีค.63 15,000            

255. โครงการอา่น คดิ พนิจิวรรณกรรม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 2 ก.พ.63 20,000            

256. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 พ.ย.62 15,000            

257. โครงการวรรณศลิปพ์จิารณ์ คร้ังที่ 1 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ก.พ.63 10,000            

258. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนา

สงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ

1) โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพี สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000            

2) โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพี สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000            

3) โครงการ Good bye senior และ คนืสู่เหย้าศษิย์เกา่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000            

4) โครงการไหวค้รูและปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่

สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 20,000            

5) โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาเปน็ผู้ขับเคลื่อน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 90,000            
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ด ำเนนิงำน

6) โครงการอบรมพัฒนาทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์

โปรแกรม Microsoft word, Microsoft Excel และ 

Microsoft PowerPoint (ส าหรับป ี2 และป ี3)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 20,000            

7) โครงการอบรมกฎหมายการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนษุย์ (ส าหรับป ี2 และป ี3)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 14,596            

259. โครงการแลกเปลี่ยนทกัษะทางวชิาการดา้นการพัฒนา

สงัคม (CSD สมัพันธ)์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 3 ก.พ. 63 35,000            

260. โครงการปรับพื้นฐานทางดนตรีและจิตอาสาเพือ่

พัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์สาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 28 - 29 พ.ค.63 15,000            

261. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นทศันศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 35,810           

262. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นภมูสิารสนเทศ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 53,510           

263. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นนาฏศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 35,810           

264. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาเตรียมฝึกประสบการณ์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 ต.ค.62 30,000            

265. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาเตรียมฝึกประสบการณ์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 ก.พ.63 30,000            
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266. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.63 60,912            

267. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาตา่งประเทศ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 ม.ีค.63 20,000            

268. โครงการสหกจิศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ธ.ค.62 - 31 ม.ค. 63 10,000            

269. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ธ.ค.62 - 20 ก.พ.63 20,000            

270. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค.62 - 10 ก.พ.63 45,000            

271. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 97,200           

272. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 - 20 ต.ค.62 15,000            

273. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 28 ต.ค.62 - 28 ก.พ.63 20,000            

274. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 28 ต.ค.62 - 14 ก.พ.63 34,344           

275. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 พ.ย.62 - 28 ก.พ.63 25,272           
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276. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 62 - 25 ก.พ.63 63,504            

277. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 18-23 ม.ิย.63 

16-21 ก.ค.63

14,256            

278. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ธ.ค. 62 - 20 ก.พ.63 25,272           

279. โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จ

การศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 7 พ.ย. 62 14,000            

280. โครงการซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาการจัดการ 12 - 15 ม.ีค.  63 30,000            

281. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 

2563

คณะวทิยาการจัดการ 19 พ.ค. 63 10,000            

282. โครงการสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

แหง่ชาต ิ5 ประการ

คณะวทิยาการจัดการ 2 ม.ีค. 63 15,000            

283. โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาแกน่กัศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 20 พ.ย. 62 15,000            

284. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แกศ่ษิย์เกา่ 

และศษิย์ปจัจุบนั

คณะวทิยาการจัดการ 21 - 22 ธ.ค. 62 20,000            
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285. โครงการสมัมนาผู้น านกัศกึษาของคณะวทิยาการ

จัดการ คร้ังที่ 9

คณะวทิยาการจัดการ 14 - 15 ธ.ค. 62 15,000            

286. โครงการกฬีาสานสมัพันธน์อ้ง - พีส่ชีมพู ประจ าปี

การศกึษา2562

คณะวทิยาการจัดการ 14 พ.ย. 62 10,000            

287. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมควมพร้อมส าหรับ

นกัศกึษาใหม ่สาขาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 20 พ.ค. 63 8,000              

288. โครงการอบรมสมัมนา สานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจุบนั เพือ่เสริมสร้างคณุภาพชวีติในการท างาน 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 63 15,000            

289. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพและการสื่อสารเพือ่การ

ท างาน ส าหรับนกัการเงนิ

คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ีค. 63 12,225           

290. โครงการศกึษาดงูานเศรษฐกจิชุมชนจังหวัดระยองและ

จังหวัดจันทบรีุ

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 28 ก.ค.63 20,000            

291. โครงการสื่อสร้างสรรคก์ารเรียนรู้นอกหอ้งเรียน คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ย. 62 15,000            

292. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิา

การสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 13 - 14 พ.ค. 63 15,000            

293. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 25 - 26 ม.ค. 63 58,000           

294. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้สู่ความเปน็เลศิ คณะวทิยาการจัดการ 17 - 18 ธ.ค. 62 30,000            
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295. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนและการใชช้วีติใน

มหาวทิยาลยั

คณะวทิยาการจัดการ 25,29 พ.ค. 63 15,000            

296. โครงการเปดิโลกทศันท์างดา้นการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 10 - 12 ก.ค. 63 35,000            

297. เตรียมความพร้อมกา้วสู่โลกสายอาชพี คณะวทิยาการจัดการ 13-14 ม.ิย.,20 ม.ิย. 63 10,000            

298. โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และสร้างความสมัพันธ์ คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ิย. 63 15,000            

299. โครงการสานสายใยพีน่อ้ง HRM คณะวทิยาการจัดการ 18 ก.ย. 63 20,000            

300. โครงการเสริมทกัษะภาษาสู่อาเซยีน คณะวทิยาการจัดการ 27 พ.ย. 62 20,000            

301. โครงการปฐมนเิทศและปรับพื้นฐานเพือ่ความพร้อม

กอ่นเขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวชิา

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 16 - 17 พ.ค. 63 20,000            

302. โครงการศกึษาดงูานเชงิวชิาการดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 9 - 11 ม.ีค. 63 20,000            

303. โครงการกจิกรรมสมัพันธส์ร้างสรรคค์ณุภาพชวีติของ

นกัศกึษา สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 25 ธ.ค. 62 10,000            

304. โครงการเสริมทกัษะนกัศกึษาเพือ่เขา้สู่อาชพี สาขาวชิา

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ีค. 63 25,000            

305. โครงการศกึษาดงูาน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 16 - 18 ม.ีค. 63 20,000            

306. โครงการสมัมนาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน คณะวทิยาการจัดการ 16 -17 ต.ค. 62 5,000              
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307. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 11 พ.ค. 63 7,000             

308. โครงการเสริมทกัษะพัฒนาพื้นฐานผู้เรียน คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ค. 63 10,000            

309. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพ การมวีนิยั และ

จรรยาบรรณวชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีปี

การศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 13 พ.ย. 62 15,000            

310. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และปรับพื้น

ฐานความรู้ส าหรับนกัศกึษากอ่นเขา้ศกึษาในสาขาวชิา

การบญัช ีปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 14 ก.พ. 63 10,000            

311. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงานของ

บณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 7 ม.ีค. 63 30,000            

312. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรับ

นกัทอ่งเที่ยวในงานมคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 4 - 5 ก.พ. 63 10,000            

313. โครงการอบรมศลิปะการปอ้งกนัตวันานาชาต ิส าหรับ

มคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 31 ธ.ค. 62 10,000            

314. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอาหารไทยเพือ่การ

ทอ่งเที่ยว

คณะวทิยาการจัดการ 5 เม.ย. 63 20,000            
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315. โครงการอบรมมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ) เพือ่

พจิารณาขอประกาศนยีบตัรมคัคเุทศกท์ั่วไป 

(ตา่งประเทศ)

คณะวทิยาการจัดการ 21 - 23 ก.พ 63 33,205           

316. โครงการสมัมนาทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ 25 ก.พ.63 10,000            

317. โครงการอบรมบคุลกิภาพในอุตสาหกรรมบริการ คณะวทิยาการจัดการ 11 ธ.ค. 62 10,000            

318. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดดอกไมใ้นงาน

บริการ

คณะวทิยาการจัดการ 25 ก.พ. 63 10,000            

319. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นตลาดการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ค. 63 5,000              

320. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 16 พ.ค. 63 20,000            

321. โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 42,000            

322. โครงการศกึษาดงูาน และพัฒนาทกัษะวชิาชพีการ

จัดการของนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 5 ม.ค. - 30 เม.ย. 63 30,000            

323. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงค์

มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 23 ม.ิย. 63 20,000            

324. โครงการฝึกทกัษะภาษา "การเขยีนประวัตสิว่นตวั

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ"

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 7,000             
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325. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขัน

ของนกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 18,000            

326. โครงการอบรมสมัมนาเขงิปฏบิตักิาร "การใชเ้คร่ือง

ค านวณสาหรับนกัการเงนิ"

คณะวทิยาการจัดการ 14 ธ.ค. 62 15,000            

327. โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติสิ าหรับวจิัย

เพือ่เขา้สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ิย. 63 10,000            

328. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่เขา้สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 16 ม.ิย. 63 10,000            

329. โครงการอบรมการลงทนุและวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ คณะวทิยาการจัดการ 30 พ.ค. 63 12,856           

330. โครงการนเิทศศาสตร์สมัพันธ ์: แขง่ขันทกัษะวชิาการ

ดา้นนเิทศศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 5 - 6 ส.ค. 62 20,000            

331. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิาการเพือ่เพิม่

ศกัยภาพนกัศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 16 พ.ย. 62, 23 พ.ย. 62, 

14 -15 ธ.ค. 62, 20 ม.ิย.

 63, 11 ก.ค. 63

16,259            

332. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเพือ่การแขง่ขันทกัษะ 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 2 - 22 ม.ีค. 63 20,000            

333. โครงการพัฒนานกัศกึษาเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ดา้น ICT Literacy (Series 2)

คณะวทิยาการจัดการ 14 - 15 ธ.ค. 62 30,000            

334. โครงการพัฒนาบณัฑติดา้นเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 15 - 16 ก.พ.63 15,000            
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335. โครงการทดสอบมาตรฐานฝึมอืแรงงาน สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 19 - 20 ต.ค. 62 5,000              

336. โครงการจัดนทิรรศการโครงงานทางดา้นคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 5 ส.ค. 63 5,000              

337. โครงการสง่เสริมและพัฒนาทกัษะทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 26 ก.ค. 63 10,000            

338. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง "การเตรียมความ

พร้อมของนกัศกึษาสู่การเปน็ผู้ท าบญัช ีผู้สอบบญัชี

ภาษอีากร และผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต ประจ าปี

การศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 18 ม.ค. 63 30,000            

339. โครงการศกึษาดงูาน "การเพิม่ทกัษะและประสทิธภิาพ

การจัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการจริง

เพือ่สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษาในศตวรรษที่ 21 

ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 20 - 22 ธ.ค.  62 60,000            

340. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง "การสง่เสริม

ศกัยภาพและยกระดบัความรู้ดา้นภาษอีากรกอ่นเขา้สู่

การประกอบวชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ี

ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 19 ม.ค. 63 30,000            

341. โครงการอบรมพัฒนานกัศกึษา เร่ือง Update 

มาตรฐานการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ค. 63 30,000            
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342. โครงการอบรมสมัมนาเขงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา 

เร่ือง การพมิพด์ดีภาษาไทยและภาษาอังกฤษดว้ย

คอมพวิเตอร์ ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 31 ม.ค. 63 20,000            

343. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพัฒนาทกัษะ

นกัศกึษาดา้นการปดิงบการงนิและการอา่นรายงาน

ทางการเงนิ ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 2 ก.พ.  63 20,000            

344. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา 

เร่ือง การเสริมสร้างสมรรถนะและทกัษะการใชเ้คร่ือง

ค านวณของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชใีนศตวรรษที่ 

21 ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 8 - 9 ก.พ.  63 20,000            

345. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร สร้างนกับญัชคีณุภาพรุ่น

ใหม ่Young & Smart Accountans ปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 10 - 12 ก.พ.  63 20,000            

346. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง การสง่เสริม

ศกัยภาพและยกระดบัความรู้ดา้นภาษอีากรของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ค. 63 30,000            

347. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่Startup 4.0 

ส าหรับนกัศกึษาและศษิย์เกา่

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. - 28 ธ.ค. 62 20,000            
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348. โครงการพัฒนาทกัษะนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ 

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค.  62 20,000            

349. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นฝึกประสบการณ์

วชิาชพี

คณะวทิยาการจัดการ 13 ต.ค. 62 30,000            

350. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์

วชิาชพี

คณะวทิยาการจัดการ 21 ก.พ. 62 6,000              

351. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เตรียมฝึก

ประสบการณ์ (พมิพด์ดีภาษาไทยและอังกฤษดว้ย

คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพด์ดี)

คณะวทิยาการจัดการ 11 - 26 เม.ย. 63 25,000            

352. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 20 - 24 ม.ค. 63 10,000            

353. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการบริหารทรัพยากร

มนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 19 ก.พ. 62 10,000            

354. โครงการตดิตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีของนกัศกึษา สาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา 

2562

คณะวทิยาการจัดการ 7 ม.ีค. 63 20,000            

355. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 31 ส.ค. 63 20,000            
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356. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ิย. - 30 ก.ย. 63 20,000            

357. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิ คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 28 ต.ค. 62 14 ก.พ. 63

 16 ม.ิย. 63  16 ส.ค. 63

454,640         

358. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถติเิพือ่การควบคมุ คณุภาพทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 8 - 9 ก.พ. 63 20,000            

359. อบรมบคุลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพี

ส าหรับนกัศกึษา สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 14 ม.ิย. 63 15,000            

360. การตดิตามคณุภาพการผลติบณัฑติเพือ่ยกระดบัสู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 3 ก.พ. 63 - 30 ม.ิย. 63 10,000            

361. โครงการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นจบ

การศกึษา ของนกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 2 - 3 พ.ย. 62 5,000              

362. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 ม.ีค. 63 50,000            

363. โครงการเพิม่พูนความรู้และทกัษะวชิาชพีสาขาวชิา

สาธารณสขุศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 28 - 29 ต.ค. 62 10,000            

364. โครงการศกึษาดงูานดา้นสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 30 ม.ีค. 63 - 1 เม.ย. 63 70,000           

365. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 30 ต.ค. 62,  

 22 - 24 ม.ิย 63, 

30 ม.ิย. 63,ก.พ. 63,

27 ต.ค. 63

100,000          
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366. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนส าหรับ

คณาจารย์และนกัศกึษา สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 62 31 ธ.ค. 62

28 ก.พ. 63 30 เม.ย. 63

31 พ.ค. 63

30,108           

367. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 62 62,787          

368. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร์ 27 ต.ค. 62 20 พ.ย. 62

18 ธ.ค. 62 25 ม.ค. 63

161,203         

369. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  1 ม.ีค. 63 - 31 พ.ค. 63 304,472         

370. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิการจัดการเรียนการสอน

กบัการท างาน (WIL)

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 62, 

15 - 16 ก.พ., 

22 - 23 ก.พ. 63

30,000            

371. โครงการศกึษาดงูานวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ ก.พ. 63 30,000            

372. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนคิพื้นฐานการใช้

เคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนและงานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 19 ม.ค. 63 10,000            

373. โครงการกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 7 ธ.ค. 62 , 16 พ.ค. 63 25,000            

374. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. 63 4,000              

375. โครงการ CS Young Project Creator คณะวทิยาศาสตร์ 13 พ.ย. 62 - 5 ก.พ. 63 10,000            

376. โครงการ CS BRU GENIUS EVOLUTION ป ี6 คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 2 ก.พ. 63 30,000            
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377. ศกึษาดงูานเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์

นอกสถานที่

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -

31 ม.ค. 63

45,000            

378. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ประจ าป ี2563

คณะวทิยาศาสตร์ 11 ก.ค. 63 15,000            

379. โครงการปจัฉมินเิทศ นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4 สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 7 ม.ีค. 63 10,000            

380. โครงการทศันศกึษาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 26 ม.ีค. 63 10,000            

381. โครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม้คีวามพร้อมดา้นคณุธรรมจริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 14 - 16 ต.ค. 62 20,000            

382. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นกจิกรรมสมัพันธพ์ีน่อ้งไอที คณะวทิยาศาสตร์ 13 ม.ีค. 63 , 20 ม.ิย. 63 22,000            

383. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาแกน

ของคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 25 เม.ย. 63 45,000            

384. โครงการอบรมทกัษะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับ

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 - 28 ม.ิย. 63 40,000            

385. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีตินกัศกึษาระหวา่งเรียน 

2563

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ีค. 63 - 

15 พ.ค. 63

10,000            

386. โครงการพัฒนาภาวะผู้น านกัศกึษาและการประกนั

คณุภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ปกีารศกึษา 

2562

คณะวทิยาศาสตร์ 20 เม.ย. 63 50,000            
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387. โครงการ food science BAKE คร้ังที่  6 คณะวทิยาศาสตร์ 4 พ.ย. 62 10,000            

388. โครงการ  Food science Goodbye Senior คณะวทิยาศาสตร์ 28 ก.พ. 63 5,000              

389. นอ้งยินดพีีรั่บปริญญาบตัร คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000            

390. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 30 - 31 ส.ค. 62 30,000            

391. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการของนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์  16 ม.ิย. 63 10,000            

392. โครงการ Freshy night ร่วมใจนอ้งพีว่ทิยาศาสตร์การ

อาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 4 ก.ย. 63 5,000              

393. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี

ในการแขง่ขันทกัษะดา้นภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

แกน่กัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 7 - 9 ม.ค. 63 60,000            

394. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาความรู้ใหก้บันกัศกึษา

สาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 15 ม.ค. 63 20,000            

395. อบรมเชงิปฏบิตักิารการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

เพือ่การวเิคราะห ์ขอ้มลูทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 ม.ิย. 63 20,000            

396. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถติ ิเพือ่การพยากรณ์ขอ้มลูเชงิปริมาณ

คณะวทิยาศาสตร์  11 ม.ีค. 63 10,000            

397. โครงการอบรมการพัฒนาบคุลากร นกัศกึษาและศษิย์

เกา่ ดา้นขอ้มลูสถติ ิสู่ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์  18 ม.ค. 63 5,000              
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398. โครงการเพิม่ศกัยภาพการเรียนนกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

สู่มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 23 พ.ค. 63 10,000            

399. การลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมดีว้ยการเพิม่ทกัษะ 

ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการใช ้หอ้งปฏบิตักิารเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 ก.พ. 63 10,000            

400. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน

ทางดา้นเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 24 ม.ค. 63 10,000            

401. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

 สู่ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 30 - 31 พ.ค. 63 10,000            

402. โครงการสานสมัพันธพ์ีน่อ้ง นกัศกึษาสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  10 ม.ิย. 63 15,000            

403. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการประยุกตใ์ชเ้ทคนคิทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 62 10,000            

404. โครงการพัฒนาทกัษะทางงานวจิัยใหก้บันกัศกึษา

สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 6,13 พ.ย. 62 30,000            

405. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ -                 

1.  โครงการพัฒนาดา้นการพมิพด์ดี ใหก้บันกัศกึษา 

ศษิย์เกา่ และบคุคลภายนอก

คณะวทิยาศาสตร์ 21 - 22 พ.ย. 62 8,400              
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2.  โครงการพัฒนาการเขยีนเว็บไซตเ์บื้องตน้ ใหก้บั

นกัศกึษา ศษิย์เกา่ และบคุคลภายนอก

คณะวทิยาศาสตร์ 25 - 26 ม.ค. 63 8,400              

3. โครงการพัฒนาดา้นความเปน็ผู้น าและบคุลกิภาพ 

ใหก้บันกัศกึษา ศษิย์เกา่ และบคุคลภายนอก

คณะวทิยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 62 4,800              

4. โครงการพัฒนาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

เบื้องตน้ ใหก้บันกัศกึษา ศษิย์เกา่

 และบคุคลภายนอก

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ม.ค. 63 4,200              

5.โครงการพัฒนาดา้นคอมพวิเตอร์ออกแบบส าหรับ

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ ใหก้บันกัศกึษา ศษิย์เกา่ 

และบคุคลภายนอก

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ก.พ. 63 4,200              

406. โครงการเตรียมความพร้อมแกน่กัศกึษาสาขา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มสู่มาตรฐานวชิาการและวชิาชพี

 ใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์ 14 ก.พ. 63 10,000            

407. โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์  28 - 30 ต.ค. 62 50,000            

408. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์  25 - 27 พ.ค. 63 10,000            

409. โครงการเพิม่ทกัษะทางวชิาการนกัศกึษาเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่มาตรฐานวชิาการและวชิาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.ย. 62  –  

31 ก.ค. 63

27,000           
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410. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 พ.ค. 63 50,000            

411. โครงการตดิตามการประเมนิผลการจัดการเรียนการ

สอนคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์  เม.ย. 63 5,000              

412. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 9 - 13 ธ.ค. 62 28,800           

413. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 17 ม.ค. 63 51,760           

414. โครงการนเิทศงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 4 พ.ย. 62  -   

20 ก.พ. 63

78,480           

415. โครงการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 62 30,000            

416. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

วทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 62 -   

 29 ก.พ. 63

46,080            

417. โครงการอบรมทกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 63 30,000            

418. โครงการฝึกปฏบิตัทิกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 62 30,000            

419. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

สาขาวชิาชวีวทิยา 2562

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 62  -  

15 ก.พ. 63

43,120           

420. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีประจ าปี

การศกึษา 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 20 พ.ย. 62 44,640            
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421. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 62 10,800            

422. โครงการนเิทศนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 62  29 ก.พ. 63 27,360           

423. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสมัมนาหลงัการ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้มประจ าป ี2563

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. 63   -  

15 ม.ีค. 63

33,120           

424. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 62 -   15 ม.ีค. 63 38,160           

425. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์

วชิาชพีของนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 62 45,000            

426. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 10 ม.ค. 63 29,440           

427. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิ คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 62 -16 ก.พ. 63 28,080           

428. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา บายศรีสู่ขวัญคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ิย. 63 10,000            

429. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาดา้นวชิาการ และ

การปรับตวัในการด ารการใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลยั

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 63 10,000            

430. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมหลกัสตูร 

ทกัษะพื้นฐานแกน่กัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาสตัว

ศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 พ.ย.62 5,000              
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431. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ตามอัตลกัษณ์ 

น าชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 - 3 ก.พ. 63 7,000             

432. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิม

ขององคก์ร สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. 63 20,000            

433. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา และพัฒนาบคุลกิภาพที่

พงึประสงคใ์นการท างานของนกัศกึษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 63 10,000            

434. โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

การศกึษาในระดบัที่สงูขึ้น และปจัฉมินเิทศนกัศกึษา 

ประจ าปกีารศกึษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 ก.พ.63 5,000              

435. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการและวชิาชพี

เครือขา่ยคณะเกษตรราชภฏั

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - ม.ีค. 62 50,000            

436. โครงการแขง่ขันทกัษะวชิาการและวชิาชพี สร้าง

เครือขา่ย นกัศกึษา บคุลากรและอาจารย์ สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. 63 25,000            

437. โครงการพัฒนาทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์เพือ่การวจิัย

ของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 63 10,000            
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438. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนกัศกึษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย.62 - เม.ย.63 10,000            

439. โครงการพัฒนาทกัษะการใชส้ื่อออนไลนเ์พือ่การศกึษา

ของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 63 10,000            

440. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร์ใหม้ี

คณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติใน

ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 ธ.ค.62 5,000              

441. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศสู่บณัฑติศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 ต.ค.- 16 พ.ย.62 7,000             

442. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นภาษาอังกฤษ เพือ่การ

สื่อสารในการปฏบิตังิานและชวีติประจ าวันแกน่กัศกึษา

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ม.ค.63 5,000              

443. โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศและการใชเ้ทตโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน ยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 พ.ย. 62 10,000            

444. โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและ 

Microsoft office ในการวเิคราะหค์า่สถติพิื้นฐาน 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 พ.ย. 63 5,000              

445. โครงการตรวจสขุภาพสตัวน์้ า สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 ม.ค. 63 5,000              
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446. โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศและการใชเ้ทตโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ต.ค.62 5,000              

447. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์และสหกจิศกึษา 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 - 28 ก.พ.63 30,000            

448. โครงการพัฒนางานสหกจิศกึษาและการฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - เม.ย.63 20,000            

449. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิศกึษา

 สาขาวชิาสตัวศาตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. - 15ก.พ.63 35,000            

450. การประชาสมัพันธก์ารรับนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ใน

หลกัสตูรของคณะ

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

451. การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 30,000            

452. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 45,000            

453. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสมัพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 ธ.ค. 62 15,000            

454. พัฒนากระบวนการรับนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 20,000            

455. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 - 31 ธ.ค.  62 10,000            

456. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 5,000              

457. โครงการประชาสมัพันธแ์ละแนะแนวการศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค 62 10,000            
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458. โครงการสง่เสริมดา้นคณุธรรมจริยธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย "ฝึกจิตใจใฝ่คณุธรรม น า

ประฟฤตดิงีาม"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธ.ค. 62 20,000            

459.  โครงการสง่เสริมประชาธปิไตย  การเลอืกตั้งประธาน

นกัศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก.พ. 62 - ม.ีค.63 5,000              

460. โครงการสง่เสริมดา้นกฬีาและสขุภาพ การแขง่ขันฟุต

ซอลประเพณีตา้นภยัยาเสพตดิคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 62 40,000            

461.  โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ค. 2563 5,000              

462.  โครงการสนบัสนนุงานกฬีามหาวทิยาลยั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ค. 63 40,000            

463.  โครงการงานประกวดดาวเดอืนมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ค. 63 30,000            

464.  โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้น านกัศกึษาและกจิกรรม

นนัทนาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. 63 40,000            

465. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์คา่นยิมของ

องคก์ร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ก.พ. 2562 10,000            

466. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิม

ขององคก์ร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 27,000           
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467. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการและวชิาชพีของ

นกัศกึษาและศษิย์เกา่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ม.ค.  63

- 31 ม.ค. 63

40,000            

468. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิม

ขององคก์ร สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 10,000            

469. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยีเซรา

มกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ย. 62 - ม.ีค. 63 10,000            

470. สนบัสนนุวัสดฝึุกปฏบิตั ิและสนบัสนนุกจิกรรมแก่

นกัศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 100,000          

471.  โครงการเพิม่ทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชพีทาง

อุตสาหกรรมแกน่กัศกึษาและศษิย์เกา่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 62 25,000            

472.  โครงการพระราชด าริจิตอาสา “เราท าความ ด ีดว้ย

หวัใจ” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.  62 10,000            

473. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติอันพงึ

ประสงคท์ี่มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ม.ิย. 62 - 18 ก.ค.  63 26,000            

474. พัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติอันพงึประสงค์

ที่มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 51,000            

475. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงค์

มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 62 38,500           
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476. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงค์

มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 7,280             

477. โครงการศกึษาดงูานและทศันศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16- 20 ม.ีค.  63 5,000              

478. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรือสหกจิศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 57,600           

479. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 - 20 ม.ีค 63 17,720           

480. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 - 20 ม.ีค 63 25,000            

481. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

หรือสหกจิศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 ม.ีค. 63 70,000           

482. โครงการการใชห้ลกัฐานเชงิประจักษส์ู่การปฏบิตักิาร

พยาบาล

พยาบาลฯ ก.พ. 63 -                 

483. โครงการเพิม่ทกัษะภาษาอังกฤษของบคุลากรและ

นกัศกึษา

พยาบาลฯ 6 - 10 เม.ย.63 -                 

484. โครงการกฬีาพยาบาลสมัพันธส์ถาบนัพยาบาลเขต

นครชัยบริุนทร์

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 29,000            

485. โครงการจิตปญัญาเพือ่การพัฒนาวชิาชพี พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 -                 

486. โครงการจัดแผนชว่ยเหลอื นศ.เพือ่การด ารงชวีติใน

มหาวทิยาลยั

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 -                 

487. พธิมีอบหมวกและตะเกยีงส าหรับนกัศกึษาพยาบาล

ศาสตร์รุ่นที่ 1

พยาบาลฯ 12 ธค 62 20,000            
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488. ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมพ่ยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 3 พยาบาลฯ 7 พ.ค. 63 14,000            

489. โครงการอรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้สู่วชิาชพี 2 ปกีารศกึษา

 2562

พยาบาลฯ  4 - 6 ก.พ.63 82,538           

490. โครงการอรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้สู่วชิาชพี 1 ปกีารศกึษา

 2563

พยาบาลฯ 12 - 14 ตค. 63 -                 

491. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบยีนใบ

ประกอบวชิาชพีฯ

พยาบาลฯ 12 - 16 ต.ค.63 11,000            

492. โครงการฝึกปฏบิตักิารวชิาปฏบิตักิารพยาบาลเบื้องตน้ พยาบาลฯ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 63 24,900            

493. โครงการฝึกปฏบิตักิารวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สงูอายุ 1

พยาบาลฯ 1 เม.ย. - 25 ก.ย. 63 35,000            

494. โครงการฝึกปฏบิตักิารวชิาปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และ

วัยรุ่น

พยาบาลฯ 1 เม.ย. - 25 ก.ย.63 27,500           

495. กองพัฒฯ 1 - 2 ก.พ. 63 30,000            

496. กองพัฒฯ ปดิภาคเรียน 1/62 20,000            

497. กองพัฒฯ 17 - 19 ม.ค.63 40,000            

498. กองพัฒฯ ม.ค. 63 30,000            

วันชาวหอและศษิย์เกา่หอพักนกัศกึษา

หอพักสเีขยีว

พัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการนกัศกึษาหอพัก

ร่วมแขง่ขันทกัษะทางดนตรีในกฬีามหาวทิยาลยั

กลุ่ม มรภ.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
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499. กองพัฒฯ ส.ค. 63 30,000            

500. กองพัฒฯ ส.ค.- ก.ย. 63 30,000            

501. กองพัฒฯ ม.ค. 63 400,000          

502. กองพัฒฯ ธ.ค. 62 800,000         

503. กองพัฒฯ 14 ก.พ. 63 60,000            

504. กองพัฒฯ 14 ก.พ. 63 20,000            

505. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000          

506. กองพัฒฯ 18 – 20 เม.ย. 63 90,000            

507. กองพัฒฯ 25 – 26 ม.ย. 63 40,000            

508. กองพัฒฯ 28 ก.ค. 63 20,000            

509. กองพัฒฯ 25 ม.ค. 63 40,000            

510. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 40,000            

511. กองพัฒฯ 20 - 21 เม.ย. 63 50,000            

512. กองพัฒฯ 23 พ.ย. 62 30,000            

513. กองพัฒฯ 18 ม.ค.,1 ก.พ. 63 25,000            Big Cleaning Day BRU

กฬีาสานสมัพันธ ์ภาคกศ.บป

ด าเนนิงานส านกังานสภานกัศกึษา ภาคปกติ

อบรมเชงิปฏบิตักิารผู้น านกัศกึษาสู่การรับนอ้ง

สร้างสรรค ์สานสมัพันธม์ว่ง-เหลอืง

BRU Music Contest

ด าเนนิงานองคก์ารบริหารนกัศกึษา ภาคปกติ

สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาคปกติ

สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาคกศ.บป.

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ภาคกศ.บป

ฟุตซอลราชภฏับรีุรัมย์คพัคร้ังที่ 13 (BRU.Futsal Cup)

กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย

- รอบคดัเลอืกภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

- รอบมหกรรม

กฬีามหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่ม มรภ. ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื

14 กมุภา เชดิชูเกยีรตริาชภฏัมนิมิาราธอนเกม คร้ังที่ 6

เชยีร์นกักฬีาวิ่งบรีุรัมย์มาราธอนคร้ังที่ 4

ฟุตบอลราชภฏับรีุรัมย์คพั คร้ังที่ 5 (BRU.Football Cup)



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

514. โครงการพัฒนานกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000            

515. กองพัฒฯ 16 ม.ีค. 63 15,000            

516. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 650,000          

517. กองพัฒฯ 19 ก.พ. 63 30,000            

518. กองพัฒฯ 5 ธ.ค. 62 20,000            

519. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000            

520. กองพัฒฯ 1 ธ.ค. 62 20,000            

521. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000            

522. กองพัฒฯ 1 ธ.ค. 62 20,000            

523. กองพัฒฯ 11 ม.ค. 63 20,000            

524. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000            

525. กองพัฒฯ ม.ค - ม.ีค. 63 15,000            

526. ต.ค. 62 - พ.ค. 63 15,000            

527. กองพัฒฯ 14 ม.ีค. 63 15,000            

528. กองพัฒฯ 9 ม.ีค. 63 25,000            

529. กองพัฒฯ 16 พ.ย. 62 30,000            

530. โครงการด าเนนิงานดา้นนเิทศสหกจิศกึษาและสง่เสริม

การด าเนนิงานหลกัสตูร WIL

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 300,000          

นศท.รวมใจภกัดิ์ท าความดเีพือ่ชาตศิาสนก์ษตัริย์

พธิจีบการศกึษาหลกัสตูรวชิาทหารชัน้ปทีี่ 5 “ทกุหยาด

เหงือ่เพือ่ดาวบนบา่” และพธิปีระดบัเคร่ืองหมายชัน้ป ีปจัฉมินเิทศนกัศกึษาและตลาดนดัแรงงาน

ปาฐกถาทางความคดิ (Ideas Worth Spreading)

โครงการอบรมการเขยีนหนงัสอืราชการและการเขยีน

โครงการส าหรับผู้น านกัศกึษา

โครงการพัฒนาความเขม้แข็งของชมรมนกัศกึษา

โครงการ Show & Share กจิกรรมชมรมนกัศกึษา

โครงการจิตอาสานกัศกึษาเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

โครงการผู้บริหารชวนท าบญุ ประจ าปกีารศกึษา 2563

โครงการอบรมเร่ือง เสริมทกัษะชวีติดา้นเพศศกึษา

โครงการกา้วสู่ Green University ดว้ยการจัดการขยะ

มลูฝอยโครงการอบรมแกนน านกัศกึษาสร้างเกราะปอ้งกนัภยั

ยาเสพตดิโครงการจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 

ระดบัจังหวัดเจ้าภาพการประชุมสมัมนาเครือขา่ยงาน 

ยาเสพตดิภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (บหุร่ี)นกัศกึษาวชิาทหารเขา้รับการอบรมภาคสนาม



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

531. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาและ Good Bye Senior 

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ก.พ. 63 20,000            

532. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมแ่ละพธิไีหวค้รู 

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ม.ิย. 63 20,000            

533. โครงการ CS @ CSR ปทีี่ 2 คณะวทิยาการจัดการ 21 ธ.ค. 62 40,000            

534. โครงการกฬีาสามคัค ีประเพณีปใีหมไ่ทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - เม.ย. 63 10,000            

535. โครงการสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่-ศษิย์ปจัจุบนั ชาวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย.-63 20,000            

536. โครงการสบืสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และนอ้งพีส่าขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 ม.ีค. 63 7,000             

537. โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวจิัย 

รายวชิาตา่งๆสู่การพัฒนาวชิาชพีของนกัศกึษาเพือ่เพิม่

ประสบการณ์ความเปน็มอือาชพี

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63            200,000

538. โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีนเพือ่การบรูณา

การ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25 - 26 ม.ค.63 20,000            

539. โครงการคา่ยภาษาอังกฤษบรูณาการเรียนการสอน 

การวจิัย และการบริการวชิาการ เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,200,000       

540. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเขา้กบัการวจิัย

และบริการวชิาการสู่ชุมชนและสถานศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 13,000            

5. สนบัสนนุการบรูณาการการเรียน

การสอนสู่ชุมชน



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

541. โครงการบรูณาการภาษาอังกฤษเพือ่ยกระดบัชุมชน

ทอ้งถิ่นสู่การพัฒนาเสน้ทางการทอ่งเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรมของชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 450,000          

542. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย 

บริการวชิาการ และศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 21 - 22 ก.พ. 63 20,000            

543. โครงการบรูณาการงานดา้นจุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม

เพือ่การอนรัุกษแ์ละเพิม่มลูคา่พันธุข์า้วพื้นเมอืงจังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 26 ม.ค. 63 10,000            

544. กองพัฒฯ 16 พ.ย. 62 15,000            

545. กองพัฒฯ 5 ธ.ค. 62 15,000            

546. โครงการตอ่ยอดพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง

มหาวทิยาลยั ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะแนวเพือ่

ความเปน็มอือาชพี

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63            250,000

547. โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง จ านวน 2 คร้ัง ฝ่ายวชิาการ เม.ย. 63            100,000

548. โครงการส ารวจปจัจัยที่มผีลตอ่การตดัสนิใจสง่บตุร

หลานเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

ฝ่ายวชิาการ ม.ิย. - ก.ค. 63              20,000

549. โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจ าปี

การศกึษา 2563

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 500,000          

550. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศ สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 150,000          

6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืทาง

การศกึษากบัหนว่ยงานภาครัฐและ/

หรือเอกชนทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ

โครงการอบรมใบขับขี่ภาคปฏบิตัแิกน่กัศกึษาและ

ประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎแีกน่กัศกึษาและ

ประชาชนทั่วไป



    41,757,195

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

551. โครงการด าเนนิการทนุพระราชทานและอาจารย์

ชาวตา่งชาติ

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 1,200,000       

552. สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 30,000            

553. โครงการตั้งศนูย์ภาษาไทย ณ ตา่งประเทศ สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000            

554. โครงการเชื่อมความสมัพันธบ์คุลากรดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 7

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 ก.พ. 63 20,000            

555. โครงการพัฒนาเครือขา่ยและสง่เสริมการแขง่ขันการ

เพิม่ทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี แกน่กัศกึษา

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ธ.ค.62 10,000            

โครงการประชุมเครือขา่ยที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการแหง่ประเทศไทย



14,712,048

1. โครงการเสริมศกัยภาพการจัดการเรียนรู้และการวจิัยของ

บคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63 49,620          

2. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางดา้นการวจิัยส าหรับคณาจารย์

สาขาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 11 - 15 ก.พ    63 20,000           

3. โครงการสง่เสริม สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิัยของ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63 10,000           

4. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาศกัยภาพดา้นการ

วจิัยของคณาจารย์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 25,000          

5. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติปกีารศกึษา 2563 

สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 ม.ีค.63 30,000          

6. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท าวจิัย

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 5,000             

7. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท าวจิัย

สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 35,000          

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

๑. พัฒนาศกัยภาพนกัวจิัยและ

นกัวจิัยใหมสู่่มอือาชพีเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น



14,712,048

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

8. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัยเพือ่การพัฒนาเชงิพื้นที่และ

รองรับการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 180,000        

9. โครงการทนุวจิัยเพือ่เสริมสร้างเครือขา่ยและเพิม่

ประสทิธภิาพในการท าวจิัยเชงิพื้นที/่เชงิประเดน็ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 39,288          

10. โครงการสนบัสนนุทนุการท าวจิัยในชัน้เรียน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 10,000           

11. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการวจิัย คณะวทิยาการจัดการ 22 เม.ย. 63 20,000           

12. โครงการสง่เสริมวจิัยและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000           

13. โครงการวจิัยภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจผู้ใช้

บณัฑติคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 40,000           

14. โครงการวจิัยสาขา 9 โครงการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 225,000        

15. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาบณัฑติของสาขาวชิาการเงนิและ

การธนาคารใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 25,000          

16. โครงการวจิัยสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 40,000           

17. โครงการวจิัยสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000           
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18. โครงการวจิัย "แนวทางการพัฒนาหลกัสตูรบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจัดการ

 มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์"

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 10,000           

19. โครงการวจิัย "ปจัจัยในการพัฒนานกัศกึษา และการเตรียม

ความพร้อมดว้ยสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ปกีารศกึษา 2562"

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000          

20. โครงการวจิัยพัฒนาหลกัสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา

การจัดการสู่มาตรฐานวชิาชพีการจัดการสมยัใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000           

21. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 60,000           

22. โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการวจิัย 

 การผลติต าราเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ ส าหรับบคุลากร

สายสอน

คณะวทิยาศาสตร์  28 ต.ค. 62   

31 ก.ค. 63

30,000          

23. โครงการเทคนคิการท าวจิัยและเขยีนบทความวัจยทาง

คณิตศาสตร์และสถติ ิเพือ่ขอต าแหนง่ทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 พ.ค. 63 35,000          

24. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,

4 เม.ย. 63,6 ก.ค. 63

21,000          

25. โครงการวจิัยส ารวจความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑติสาธารณสขุ

ชุมชน

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 62 5,000             
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26. โครงการคลนิกิวจิัย (Research Clinic) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ประจ าป ี2563

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  - 15 พ.ค. 

63

30,000          

27. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง เทคนคิการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิัย การเขยีนบทความวชิาการ บทความวจิัย และ

การน าเสนอผลงานวจิัยทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ม.ค. 63, 10 ม.ีค. 63 60,000           

28. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมทาง

วทิยาศาสตร์สู่เสน้ทางการจดลขิสทิธิ์ อนสุทิธบิตัร และ

สทิธบิตัร

คณะวทิยาศาสตร์ 2 ม.ค. - 10 ม.ีค. 63 30,000          

29. โครงการสนบัสนนุทนุการท าวจิัยของคณาจารย์สาขาวชิา

สถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์  28 ต.ค. 62 60,000           

30. วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  - 30 พ.ค. 

63

30,000          

31. โครงการการใหท้นุสนบัสนนุคา่วัสดใุนการเผยแพร่

ผลงานวจิัยระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิและการจดทะเบยีน

ทรัพย์สนิทางปญัญา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ม.ิย. 63 130,000        

32. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาศกัยภาพหลกัสตูรคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ม.ิย. 63 200,000        

33. โครงการสนบัสนนุการพัฒนาคณาจารย์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพงานทางดา้นวจิัยของสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 1 ม.ิย.63 20,000           

34. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย คณะครุศาสตร์ 26 พ.ย. 62 200,000        

35. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค.63 300,000        
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36. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 50,000           

37. โครงการสร้างนกัวจิัยใหม/่นกัวจิัยพีเ่ลี้ยง พยาบาลฯ ก.ค. 63  -

38. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาขดีความสามารถ

นกัวจิัยสู่ระดบัชาตแิละนานาชาติ

พยาบาลฯ 11 ก.พ. 63 12,740

39. การพัฒนาโจทย์วจิัยและเทคนลิการเขนียขอ้เสนอโครงการ

วจิัย

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63             40,000

40. โครงการหนนุเสริมโครงการวจิัยและชุดโครงการวจิัยที่ก าลงั

ด าเนนิอยู่เพือ่ร่วมปรับทศิทางไปสู่การใชป้ระโยชน์

สถาบนัวจิัยฯ 24 ม.ีค. 63             50,000

41. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 180,000        

42. โครงการอบรมนกัวจิัย บณัฑติฯ 29 ม.ค. 63 30,000          

43. โครงการอุดหนนุทนุวจิัย บณัฑติฯ ก.ค. 63 30,000          

44. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิัย โรงเรียนสาธติ 22 เม.ย.62 20,000           

2. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวจิัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ

45. โครงการประกวดงานวจิัยส าหรับนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000           

46. คลนิกิวจิัย สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63             40,000

47. การสง่เสริมชุมชนสู่การจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปญัญา (GI) สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63             40,000

48. โครงการร่วมจัดงาน Thauiland Research Expo 2020 สถาบนัวจิัยฯ 21 - 25 เม.ย. 63           150,000

49. โครงการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและตพีมิพ์

ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 พ.ย.62 - 31 พ.ค.

63

20,000           
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50. โครงการบริหารจัดการงานวจิัย คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 25,000          

51. โครงการสง่เสริมการน าเสนอผลงานวจิัยเพือ่การตพีมิพ์

เผยแพร่ในที่ประชุม ระดบันานาชาติ

คณะวทิยาการจัดการ ต.ค. - ธ.ค.62 90,000           

52. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 35,000          

53. โครงการการจัดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวจิัยเพือ่

การตพีมิพใ์นวารสาร TCI 1 และวารสารนานาชาตทิี่ไดรั้บ

การยอมรับ

พยาบาลฯ 18 ก.พ. 63 8,400            

54. โครงการจัดท าวารสารวชิาการระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 100,000        

55. จัดท าวารสารวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63           150,000

56. คา่ตอบแทนตพีมิพบ์ทความทางวชิาการ บทความวจิัย 

น าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาตแิละนานาชาติ

สถาบนัวจิัยฯ ก.พ. 63           500,000

57. คา่ตอบแทนการอา่นผลงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ป ี2563 

ขอ้เสนอโครงการวจิัยเพือ่เสนอขอทนุอุดหนนุงานวจิัย 

สก.สว. ป ี2564

สถาบนัวจิัยฯ ก.พ. 63           200,000

58. การบริหารจัดการฐานขอ้มลูเพือ่พัฒนาโจทย์วจิัยสู่การใช้

ประโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม

สถาบนัวจิัยฯ ก.พ. 63             30,000

59. โครงการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63           300,000

60. โครงการประคณุภาพการศกึษาระดบัสถาบนั สถาบนัวจิัยฯ 1 5 ม.ีค. 63             20,000
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61. โครงการสนบัสนนุงานวจิัยในชัน้เรียนแกน่กัศกึษา (โครงงาน

พเิศษหรือสหกจิศกึษา)

สถาบนัวจิัยฯ 20 - 31 พ.ค. 63           400,000

62. โครงการสมัมนาเชงิวชิาการบรูณาการทอ้งถิ่น (เยือนถิ่น

แผ่นดนิปราชญป์ทีี่ 7)

สถาบนัวจิัยฯ 16 ธ.ค. 62             50,000

63. โครงการสนนัสนนุทนุวจิัยที่ผ่านระบบ NRMS วช. ป ี2563 สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63        8,660,000

64. โครงการสนนับสนนุทนุวจิัยสายสนบัสนนุมหาวทิยาลยัราช

ภฏับรีุรัมย์ (R to R ) ปทีี1่0

สถาบนัวจิัยฯ 15 พ.ย. 62 - 30 ม.ีค. 

63

          100,000

65. โครงการพัฒนาหนว่ยจัดการจรรยาบรรณวจิัยในมนษุย์และ

สตัย์ทดลอง มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยฯ 1 - 20 พ.ค. 63             50,000

66. โครงการเลี้ยงสตัวน์้ าแบบพอเพยีงและย่ังยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 ธ.ค. 62 10,000           

67. โครงการบริการวชิาการ การสง่เสริมการเลี้ยงสตัว ์ปศสุตัว์

และการแปรรูปผลผลติจากสตัว ์สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 ก.พ.63 15,000          

68. โครงการอบรมการพัฒนายกระดบัผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรสู่

มาตรฐาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 - 30 เม.ย.63 10,000           

69. โครงการพัฒนาคณาจารย์ดา้นการเรียนการสอน และการ

วจิัยการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 4 พ.ค. 63 50,000           

70. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการ

จัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 22 - 23 พ.ค. 63 80,000          

3. พัฒนากระบวนการการบรู

ณาการงานวจิัยเขา้กบัการ

จัดการเรียนการสอน บริการ

วชิาการ และท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม
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71. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติปกีารศกึษา 2563 

สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 6 - 7 ก.ค. 63 20,000           

72. โครงการจัดการความรู้ดา้นการวจิัยและดา้นการจัดการ

เรียนการสอนคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63 20,000           

73. โครงการจัดการความรู้ดา้นการผลติบณัฑติ การวจิัยและ

การบริการวชิาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - เม.ย.63 10,000           

74. โครงการถอดบทเรียนงานวจิัยที่แลว้เสร็จเพือ่การขยาย

ผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์

สถาบนัวจิัยฯ พ.ค. 63             50,000

75. โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสั้น สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 เม.ย. 63 8,000             

76. โครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิคร้ังที่ 4 

(4nd National and  International  Research  Conference 

2020 :  NIRC IV 2020)

บณัฑติฯ ต.ค. 63 300,000        

77. โครงการท าความร่วมมอืเครือขา่ยงานวจิัยกบัหนว่ยงาน 

ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ

บณัฑติฯ 1 เม.ย. 63 50,000           

78.  โครงการสนบัสนนุการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิและการแขง่ขันทกัษะทางวชิาชพีทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 60,000           

4. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นงานวจิัยและนวัตกรรรมทัง้

ในและตา่งประเทศ



14,712,048

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

79. โครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิคร้ังที่ 3 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 63 100,000        

80. โครงการสร้างความร่วมมอืและประสานเครือขา่ยทาง

วชิาการและการท างานวจิัยทางภาษาอังกฤษในระดบั

มหาวทิยาลยั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 20,000           

81. โครงการพัฒนาการด าเนนิกจิกรรมในเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นวชิาการ วชิาชพี วจิัย และบริการวชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 21 - 23 ธ.ค. 62 40,000           

82. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการวจิัย

และแนวทางการขอทนุอุดหนนุจากภายนอกสถาบนั

พยาบาลฯ 25 ก.พ. 63 3,000             

83. โครงการจัดท า MOU เพือ่การพัฒนานกัวจิัยเสนองานวจิัยใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

สถาบนัวจิัยฯ 1 - 15 ม.ค. 63             50,000

84. โครงการสมัมนาเชงิวชิาการเครือขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นสถาบนัวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลยั

ราชภฏัทั่วประเทศ (ราชภฏัวจิัย คร้ังที่ 6)

สถาบนัวจิัยฯ 3 - 6 ธ.ค. 62           150,000

85. โครงการสมัมนาเชงิวชิาการและประกวดนวัตกรรม

ผลงานวจิัยสร้างสรรค ์(มหกรรมวัฒนธรรมระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิBRIC คร้ังที่ 4)

สถาบนัวจิัยฯ 13 - 15 ธ.ค. 62           200,000



51,556,600

1. โครงการนาฏการทอ้งถิ่นอาสา คณะครุศาสตร์ 6 - 7 ม.ิย. 63 20,000           

2. โครงการคา่ยพลศกึษาบริการวชิาการแกโ่รงเรียนและ

ชุมชน

คณะครุศาสตร์ 8 - 9 ก.พ. 63 20,000           

3. การสง่เสริมและพัฒนาสขุภาวะอย่างย่ังยืน ของทกุชว่ง

อายุวัย ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 377,000       

4. อา่นออกเขยีนไดเ้พือ่สร้างเสริมสขุภาวะส าหรับนกัเรียน

ระดบัประถมศกึษาในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,300,000      

5. การผลติสื่อวดิทีศันเ์พือ่สนบัสนนุการเรียนการสอนของ

ครูผ่านทางสถานโีทรทศันท์างไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนครูใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 

ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,100,000      

6. การหนนุเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 

(STEM) ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      

7. การอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็

ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  (STEM Education)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 420,000         

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

บริการวชิาการเพือ่สร้างคณุภาพ

ชวีติประชาชนและความเปน็อยู่

ของชุมชนใหม้คีวามเขม้แข็งและ

ย่ังยืน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ : พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิน่อย่าง

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

8. การพัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ให้

เปน็ศนูย์ฝึกปฏบิตักิารและการวจิัยเปน็ตน้แบบใหก้บั

โรงเรียนในทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,200,000      

9. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดว้ย

คอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุการสร้างเสน้ทางอาชพี 

ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจังหวัด

บรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      

10. โครงการบริการวชิาการ สื่อการศกึษาเพือ่พัฒนา EF เดก็

ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 240,000         

11. บรูณาการการจัดการเรียนรู้หลากหลายกลุ่มสาระเพือ่

หนนุเสริมวถิเีกษตรอนิทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

โดยใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในชวีติประจ าวันเปน็

สื่อกลาง

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      

12. การพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะหท์างคณิตศาสตร์โดยใช้

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 260,000         

13. โครงการตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น ยุทธศาสตร์ผลติและพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 34,400          



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

14. โครงการผลติวารสารวชิาการ "มนษุยสงัคมสาร" คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 50,000           

15. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพเกษตรกรดา้นเกษตร

อนิทรีย์เพือ่เพิม่มลูคา่ใหชุ้มชนพื้นที่ร่วมพัฒนา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000           

16. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 18 ธ.ค. 62 17,000          

17. โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย คร้ังที่ 17 (ทกัษะ

อา่น คดิ วเิคราะห)์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ม.ค. 63 20,000           

18. โครงการนติคิา่ยอาสาพัฒนาและบริการวชิาการสู่ชุมชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ธ.ค. 62 10,000           

19. โครงการบริการวชิาการทางวชิาการดา้นการพัฒนาสงัคม

เพือ่เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 2 ก.พ.63 40,000           

20. โครงการบริการวชิาการทางดนตรีเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสถานศกึษาและทอ้งถิ่น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 - 19 ก.พ.63 30,000           

21. โครงการจิตอาสาสร้างสรรคง์านศลิปะแกส่งัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 ก.พ. 63 20,000           

22. โครงการสง่เสริมอาชพีที่เหมาะสมกบัผู้พกิารทางกายและ

การเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์

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

23. โครงการสง่เสริมเกษตรกรรมและเศรษฐกจิฐานรากตาม

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 500,000         



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

24. โครงการกจิกรรมสง่เสริมและพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยวชุมชน

 OTOP นวัตวถิใีนพื้นที่ชุมชน 3 หนอง

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 590,000         

25. โครงการพัฒนาและยกระดบัความสามารถภาษาอังกฤษ

เพือ่การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ส าหรับกลุ่มอาชพีตา่งๆ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,100,000      

26. โครงการบริการวชิาการ เร่ือง การประยุกตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงหมู่บา้นหลกัเขต อ.เมอืง จ.บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 30 ม.ีค. 63 10,000           

27. โครงการบริการวชิาการแกชุ่มชน สาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 16 - 17 ธ.ค. 62 10,000           

28. โครงการสง่เสริมความสามคัคปีรองดอง การเพิม่ทกัษะ

การด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพัฒนา

คณุภาพชวีติ ตอบสนองชุมชนนา่อยู่ตามแนวพระราชด าริ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ธ.ค. 62 15,000           

29. โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมเร่ือง การตอ่ยอดองค์

ความรู้จากงานวจิัยดว้ยการสง่เสริมองคค์วามรู้ดา้นบญัชี

ครัวเรือนเพือ่สง่เสริมศกัยภาพของชุมชน ต าบลโคกกลาง

 อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.พ. 63 20,000           

30. การพัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

31. โครงการการสง่เสริมความสามคัคปีรองดอง การเพิม่

ทกัษะการด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การ

พัฒนาคณุภาพชวีติ  ตอบสนองชุมชนนา่อยู่ตามแนวทาง

พระราชด าริ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 119,000         

32. โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนของชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สร้างรายไดด้ว้ยการพึง่พาตนเองเพือ่สร้างความมั่งคง มั่ง

คั่ง ยันยืนของชุมชนสวายจีก อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 720,000        

33. การพัฒนาแบบบรูณาการเพือ่เพิม่รายไดภ้ายใตศ้าสตร์

พระราชาวถิเีกษตรพอเพยีงใหก้บัชุมชนในเขตองคก์าร

บริหารสว่นต าบลหลกัเขต อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 800,000         

34. โครงการเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยีดจิิทลัแกส่มาชกิใน

วสิาหกจิชุมชน เยาวชนแกนน า และชุมชนโอทอ๊ปนวัตวถิ ี

ในต าบลสองชัน้ ต าบลสวายจีก และต าบลหลกัเขต อ าเภอ

เมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      

35. โครงการการจัดการความรู้ภมูปิญัญาแพทย์แผนไทยเพือ่

สง่เสริมศกัยภาพและสขุภาวะ ของคนในชว่งวัย 50 ป ี ถงึ

 70 ป ีเขตพื้นที่ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 150,000         
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36. โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑติมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่น

ใหมบ่นฐานนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใตบ้ริบทของ

การพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน ของนกัศกึษาสาขาวชิาการ

จัดการ คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 260,000         

37. โครงการการประยุกตใ์ชส้ื่อเสมอืนจริง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ชุมชน และเพิม่โอกาสดา้นการขายสนิคา้ผ้าทอในเขตพื้นที่

 ต าบลสวายจีก ต าบลหลกัเขต และต าบลกระสงั จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 300,000         

38. ดาราศาสตร์สญัจร 2563 คณะวทิยาศาสตร์ 10 - 11 ม.ค. 63 15,000           

39. โครงการบริการวชิาการดา้นสาธารณสขุ คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 62 20,000           

40. โครงการ CS Young Programmer Camp คณะวทิยาศาสตร์ 21 - 22 ม.ีค. 63 10,000           

41. โครงการบริการวชิาการดา้นภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 16 ก.พ. 63 10,000           

42. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสู่

การพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด ์4.0

คณะวทิยาศาสตร์ 26 - 27 ม.ีค.63 30,000           

43. โครงการนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการดา้น

วทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 27 ก.ย. 62 5,000             

44. คา่ยวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000           
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45. โครงการการสร้างสรรคแ์ละสบืสานลวดลายผ้าตามอัต

ลกัษณ์ของชุมชนดว้ยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า

สาหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชนอ าเภอกระสงั 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 260,000         

46. การเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพชุมชน ของผู้สงูวัย ต าบลเสมด็ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 900,000         

47. โครงการความร่วมมอืทางวทิยาสาสตร์เทคโนโลยีกบั

โรงเรียนจุฬาภรณ์และโรงเรียนที่มโีครงการหอ้งเรียน

พเิศษวทิยาศาสตร์ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 456,000         

48. โครงการพัฒนาครูสู่ความเปน็เลศิดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 2,500,000      

49. โครงการพัฒนาชุมชนตน้แบบการเลี้ยงแพะแกะเชงิ

พานชิย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 420,000         

50. การพัฒนาศกัยภาพผู้เลี้ยงไกพ่ื้นเมอืงในจังหวัดบรีุรัมย์สู่

การผลติเชงิพานชิย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 600,000         

51. การพัฒนาขดีความสามารถและยกระดบัผลติภณัฑป์ุย๋

อนิทรีย์ชุมชนเชงิการคา้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 180,000        



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

52. การถา่ยทอดเทคโนดลยีการเลี้ยงสตัวน์้ าในพื้นที่น้ าขุน่

แบบพอเพยีงของเกษตรกรอ าเภอคเูมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 280,000        

53. การเพิม่ศกัยภาพการผลติความหอมของขา้วอนิทรีย์ที่

เชื่อมโยงจากการเรียนและการวจิัยสู่ความตอ้งการที่

แทจ้ริงของชุมชนเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 300,000         

54. โครงการถา่ยทอดเทคโนโลโลยีการแปรรูปเนื้อสตัวเ์ปน็

ผลติภณัฑอ์าหารเพือ่เพิม่มลูคา่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 250,000         

55. การถา่ยทอดเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาผลติภณัฑแ์ปรรูปและ

การสง่เสริมการตลาดผลติภณัฑข์า้วพองและขา้วกึ่ง

ส าเร็จรูปสู่สนิคา้เพือ่สขุภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 170,000        

56. การถา่ยทอดองคค์วามรู้เพือ่สร้างความสามารถในการ

แขง่ขันใหผู้้ประกอบการยุคใหมผ่ลติภณัฑผ้์าทอพื้นเมอืง

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรีุรัมย์มุ่งสู่ตลาดออนไลน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,150,000      

57. การพัฒนาขดีความสามารถผู้ประกอบการ SME เพือ่

สง่เสริมเศรษฐกจิฐานรากจากภมูปิญัญาทอ้งถิ่นกลุ่ม

อาชพีทอผ้าไหมบา้นโนนคอ้ ต าบลหนิลาด อ าเภอบา้น

กรวด จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 210,000         

58. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาทกัษะวชิาชพี

เศรษฐกจิชุมชน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 300,000         
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59. การพัฒนานวัตกรรมโรงเพาะเหด็อัตโนมตัคิวบคมุดว้ย

ระบบ Internet of thing ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเหด็

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 300,000         

60. การบรูณาการเพือ่พัฒนาศกัยภาพชุมชน บา้นตะลงุเกา่ 

อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ในการจัดผังพื้นที่เฉพาะเพือ่การ

ทอ่งเที่ยว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 400,000         

61. โครงการสร้างเสริมสขุภาพทกุชว่งวัยบา้นโนนสมบรูณ์ พยาบาลฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 311,000        

62. โครงการ สง่เสริมความรัก ความสามคัค ีความเขา้ใจใน

สทิธหินา้ที่ของตนและผู้อื่นภายใตพ้ื้นฐานประชาธปิไตย

อันมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,500,000      

63. โครงการตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น ยุทธศาสตร์ ยกระดบัคณุภาพการศกึษา

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 160,000         

64. โครงการสง่เสริมพัฒนาการอา่นออกเขยีนไดส้ าหรับ

นกัเรียนในโรงเรียน

สง่เสริมฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 2,700,000     

65. โครงการแปลงเกษตรสาธติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 600,000         

66. โครงการสร้างมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้บนฐานเอกลกัษณ์

พื้นถิ่น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 250,000         



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

67. โครงการบริการวชิาการแกเ่ยาวชนจังหวัดบรีุรัมย์ในงาน

วันเดก็แหง่ชาติ

ส านกังานอธกิารบดี 11 ม.ค. 63 500,000         

68. โครงการการบริหารจัดการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา

สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

ส านกังานอธกิารบดี 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 2,891,200     

69. โครงการการพัฒนาสง่เสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์

ส านกังานอธกิารบดี 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 5,556,000      

70. โครงการวันวทิยาศาสตร์ ส านกังานอธกิารบดี ส.ค. 63 250,000         

71. โครงการโครงการยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชน (OTOP) บน

ฐานอัตลกัษณ์ทอ้งถิ่นรองรับการทอ่งเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

และวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 2,200,000      

72. โครงการตดิอาวุธทางปญัญาดว้ยการนอ้มน าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 420,000         

73. การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าชุมชนเพือ่รองรับการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,100,000      

74. โครงการจัดท าฐานขอ้มลู (Big Data) รองรับการวางแผน

พัฒนาทอ้งถิ่นพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์ตามบทบาทและ

ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,000,000      
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75. โครงการตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 280,000        

76. โครงการยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชน OTOP จังหวัดบรีุรัมย์ UBI 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 1,550,000     

77. โครงการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละผู้ประกอบการผ้าทอ

จังหวัดบรีุรัมย์

UBI 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 430,000        

78. โครงการสง่เสริมอาชพีผู้ประกอบ

การหลกัสตูรนวดแผนไทย

UBI 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 700,000        

79.  การสนบัสนนุการจัดท าวารสารวจิัยและวชิาการ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 100,000         

80. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นวชิาชพีส าหรับศษิย์เกา่

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 30,000           

81. โครงการจัดท าวารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63 60,000           

82. โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวจิัย

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมทางการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 - 30 พ.ย.62 30,000           

83. โครงการสง่เสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนเชงิบรูณาการกบัการท างาน (WIL)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000           

2. พัฒนากระบวนการการบรูณา

การบริการวชิาการเขา้กบัการ

เรียนการสอน/ งานวจิัย / ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

84. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการ

วชิาการและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 21 ม.ค. 63 10,000           

85. โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29 ม.ค. 63 23,900           

86. การจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปส าหรับเดก็

ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 14-ธ.ค.-62 10,000           

87. โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ไดใ้ตร่้มพระบารมี คณะครุศาสตร์ 30 ม.ค. 63 8,000             

88. โครงการบริการวชิาการ ศลิปส์ร้างสรรคศ์ลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ก.พ. 63 40,000           

89. โครงการการจัดการศกึษาส าหรับเดก็พเิศษ (การจัดการ

ศกึษาเพือ่สง่เสริมศกัยภาพของผู้เรียนที่มคีวามตอ้งการ

พเิศษ)

คณะครุศาสตร์ 19 ก.พ. 63 45,000           

90. โครงการบริการวชิาการ เร่ือง การน าทฤษฎกีารเรียนรู้

ทางจิตวทิยาไปใชใ้นสถานศกึษา

คณะครุศาสตร์ 9 พ.ย. 62 20,000           

91. โครงการบริหารการศกึษาสมัพันธ์ คณะครุศาสตร์ 25 ม.ีค. 63 25,000           

92. โครงการพัฒนาศนูย์ถา่ยทอดความรู้สู่ชุมชนและพัฒนา

ทอ้งถิ่น คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 20,000           

93. โครงการสานสมัพันธเ์ครือขา่ยชุมชนทอ้งถิ่นเพือ่ความ

ย่ังยืน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29 ม.ค. 63 26,500           



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

94. โครงการสร้างจิตอาสาบริการวชิาการดา้นภาษาอังกฤษสู่

ชุมชนและสถานศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 13,000           

95. โครงการบรูณาการบริการวชิาการแกชุ่มชน คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 5 - 6 ม.ิย. 63 50,000           

96. โครงการบริการวชิาการ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 21 - 22 ก.พ. 63 10,000           

97. โครงการบริการวชิาการ Towel's Creation Workshop 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการพับผ้าขนหนเูปน็รูปสตัว์

คณะวทิยาการจัดการ 29 พ.ย. 62 5,000             

98. โครงการบริการวชิาการ Cocktail & Mocktail Workshop 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการผมเคร่ืองดื่ม Cocktail และ 

Mocktail

คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ย. 62 15,000           

99. โครงการบรูณาการบริการวชิาการ วจิัย และวัฒนธรรม

สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 23 ม.ีค. 63 20,000           

100. สอบแขง่ขันคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 10 ธ.ค. 62 40,000           

101. โครงการ Gis Day คณะวทิยาศาสตร์ 25 ม.ค. 63 10,000           

102. โครงการสนบัสนนุงานบริการวชิาการ ตามความตอ้งการ

ของชุมชน

คณะวทิยาศาสตร์ 16-20 ต.ค. 62,

13-17 พ.ย. 62,

26 ก.พ. 63, 2 ม.ีค. 63,

 25-29 ม.ิย. 63

20,000           

103. บรูณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 25,000           



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

104. โครงการสนบัสนนุงานดา้นการวจิัย ดา้นวชิาการ ดา้น

บริการวชิาการ และบรูณาการในการจัดการเรียน

การสอน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 30,000           

105. โครงการบริการวชิาการเร่ืองพยาบาลร่วมใจใสใ่จสขุภาพ

ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลแหง่ชาติ

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 12,000

106. โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนน าสขุภาพนกัเรียน: การ

อบรมเชงิปฏบิตักิาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน้และการ

ชว่ยฟืน้คนืชพีขัน้พื้นฐาน

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 10,600

107. โครงการบริการวชิาการจากงานวจิัยเร่ืองการพัฒนา

รูปแบบการสง่เสริมศกัยภาพของผู้ปกครองในการปอ้งกนั

อุบตัเิหตเุดก็ปฐมวัย

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 10,000

108. โครงการการบรูณาการการบริการวชิาการเขา้กบัรายวชิา

จิตวทิยาพัฒนาการ

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 10,000

109. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการ

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 1,000

110. โครงการฐานขอ้มลูพฤกษศาสตร์พื้นบา้นเพือ่การเรียนรู้

ความหลากหลายทางชวีภาพ

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 26 ต.ค. 62 49,800          

111. การผลติปุย๋อนิทรีย์จากวัสดเุหลอืทิ้งทางการเกษตรดว้ย

ระบบกองเตมิอากาศ

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 16 พ.ย. 62 20,400           

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นบริการวชิาการกบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ในและ/

หรือตา่งประเทศ



51,556,600

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

112. โครงการการจัดท าฐานขอ้มลูพรรณไมแ้ละระบบการใช้

งาน QR Code Scanning

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 9 พ.ย. 62 49,800          

113. โครงการสร้างความร่วมมอืเครือขา่ยโรงเรียนสาธติ โรงเรียนสาธติ 19 - 20 ธ.ค. 62           100,000

114. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ

บณัฑติฯ 5 เม.ย. 63 30,000           

115. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

BRIC

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 3,500,000     

116. สนบัสนนุกจิกรรมดา้นบริหารการงานฝึกอบรมสมัมนา

ของศนูย์อุดมศกึษาปะค าเพือ่รองรับการด าเนนิงานถาย

ใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

117. โครงการจัดท าวารสารวชิาการสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

"วารสารภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ (วอภ.)"

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 30,000           



8,177,500   

1. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

ผ่าน Google Scholar และ Personal Website

ส านกัวทิยฯ 8 - 9 พ.ย. 62 40,000          

2. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ( ICT) ส าหรับบคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์

ส านกัวทิยฯ 12 ธ.ค. 62 30,000          

3. ประกวดเว็บไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์เพือ่รองรับการ

จัดอับดบัมหาวทิยาลยั

ส านกัวทิยฯ 15 ม.ค. - 28 ก.พ.63 30,000          

4. การพัฒนาเว็บไซตภ์าษาอังกฤษมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

เพือ่เพิม่การเชื่อมโยงจากเว็บไซตภ์ายนอกระดบัโลก

ส านกัวทิยฯ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 63 100,000        

5. พัฒนา Personal Website และระบบการใหค้ะแนนการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์ เพือ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร

ส านกัวทิยฯ 1 ม.ค. - 30 ก.ค.63 30,000          

6. พัฒนาฐานขอ้มลูบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ ส านกัวทิยฯ 1 ม.ค. - 30 ก.ค.63 30,000          

7. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63 613,704       

      - สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            31,014

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔

๑. พัฒนายกระดบัทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความเสถยีรภาพครอบคลมุใน

การปฏบิตังิาน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเป็นที่

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน



8,177,500   

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

      - สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            28,530

      - สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             44,400

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            42,054

      - สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            43,710

      - สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             40,536

      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            38,742

      - สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            43,158

      - สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            25,770

      - สาขาวชิาดนตรีศกึษา (วชิาเอกดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            17,766

      - สาขาวชิาดนตรีศกึษา (วชิาเอกดนตรีตะวันตก) คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             30,462

      - สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             46,056

      - สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            34,464

      - วชิาชพีครู (ป.บณัฑติ) คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             51,300

      - หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            19,798

      - สาขาวชิาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            48,078

      - สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            14,278

      - สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            13,588

8. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะมนษุยศาสตร์ฯ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63          434,468

      - สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            67,308
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      - สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            28,254

      - สาขาวชิาบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            21,492

      - สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            79,930

      - สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            42,330

      - สาขาวชิาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63             20,526

      - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะและการออกแบบ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            11,832

      - สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            15,834

      - สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63          109,876

      - สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ ต.ค.62 - พ.ค.63            37,086

9. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63          463,622

      - สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            98,082

      - สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            31,152

      - สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63             32,946

      - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63             45,366

      - สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            37,638

      - สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            67,584

      - สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            38,052

      - สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            43,710

      - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            47,850
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      - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมอืงและการบริหาร คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63            10,138

      - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดจิิทลั คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.62 - พ.ค.63             11,104

10. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63          370,614

      - สาขาวชิาภมูสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            19,974

      - สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            27,426

      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            25,356

      - สาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             51,264

      - สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             16,662

      - สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            28,116

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             66,756

      - สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            36,672

      - สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             31,566

      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63             45,090

      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63              7,002

      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            14,730

11. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.62 - พ.ค.63           97,798

      - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.62 - พ.ค.63            44,538

      - สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.62 - พ.ค.63            10,452

      - สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.62 - พ.ค.63            32,394
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      - สาขาวชิายุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนาทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.62 - พ.ค.63             10,414

12. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63          175,554

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63             14,316

      - สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63            48,504

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63            25,872

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63             49,092

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิสแ์ละการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63             11,106

      - สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63            15,798

      - สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค.62 - พ.ค.63             10,866

13. โครงการจัดซื้อหนงัสอืคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            11,142

      - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค.62 - พ.ค.63            11,142

14. โครงการจัดซื้อหนงัสอืของบณัฑติวทิยาลยั บณัฑติวทิยาลยั ต.ค.62 - พ.ค.63            20,276

      - สาขาวชิาภาวะผู้น าเพือ่พัฒนาวชิาชพี (ปร.ด.) บณัฑติวทิยาลยั ต.ค.62 - พ.ค.63            20,276

15. โครงการจัดซื้อหนงัสอืของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยบริการ ต.ค.62 - พ.ค.63 312,822

      - ศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยบริการ ต.ค.62 - พ.ค.63 312,822

16. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ซอ่มบ ารุงและใหบ้ริการ ศนูย์คอมฯ 15 ต.ค. 62 - 8 พ.ค. 63 250,000        

17. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือขา่ย ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 62 -20 ก.ย. 63 486,500        

18. โครงการบ ารุงรักษาระบบความมั่นคงของเครือขา่ย (MA 

Network Securities)

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 62 - 20 ก.ย. 63 465,000        
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19. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค.62 - 31 ส.ค.63 100,000        

20. โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคมุเครือขา่ยไร้สาย (MA 

Wireless Controller)

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค 62 -20 ก.ย. 63 137,500       

21. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริการการศกึษาออนไลน์ ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 62 -20 ก.ย. 63 575,500       

22. โครงการอบรมการดแูลระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ศนูย์คอมฯ 26 - 27 ก.พ. 63 30,000          

23. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานวารสารและ

สิ่งพมิพต์อ่เนื่อง

ศนูย์วทิยฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 200,000        

2. ยกระดบัฐานขอ้มลูและการ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและเชื่อถอืได้

24. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู e-Thesis เพือ่จัดท าการ

เผยแพร่วทิยานพินธผ่์านระบบอนิเตอร์เนต็และบ ารุงเว็บไซต์

บณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ ต.ค.62 - พ.ค.63 20,000          

25. โครงการจัดหาฐานขอ้มลูกฎหมาย ศนูย์วทิยฯ 26 ต.ค. 62 30,000          

26. โครงการจัดหาฐานขอ้มลูกฤตภาคขา่ว ศนูย์วทิยฯ 30 ต.ค. 62 15,000          

27. โครงการจัดหาเอกสาร ต าราอเิลก็ทรอนกิสภ์าษาไทย และ

ภาษาตา่งประเทศ

ศนูย์วทิยฯ 5 พ.ย. 62 100,000        

28. โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานบริการสารสนเทศใหแ้ก่

นกัศกึษาพยาบาลและผู้ใชบ้ริการ

ศนูย์วทิยฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 100,000        

29. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสมัพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 พ.ย. 62 3,000            

30. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 10,000          
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31. โครงการเพิม่สมรรถนะของบคุลากร ดา้นICT ศนูย์วทิยฯ 5 พ.ย.62 - 31 พ.ค. 63 30,000          

32. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ศนูย์คอมฯ 22-23ม.ค.63 30,000          

33. โครงการอบรมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นกัศกึษาป ี1

ศนูย์คอมฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ม.ิย.63 40,000          

34. โครงการสอบทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ

นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4

ศนูย์คอมฯ 1 - 20 ธ.ค. 62 30,000          

35. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ศนูย์คอมฯ 18 -19 ม.ค. 63 30,000          

36. การตดิตามการพัฒนาและดแูลเว็บไซตข์องหนว่ยงาน ศนูย์คอมฯ 19 - 20 ก.พ. 63 20,000          

37. โครงการพัฒนา นวัตกรรมอัฉริยะโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เปน็ฐาน

ศนูย์เทคโนฯ 25 - 26 ม.ค.63 30,000          

38. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ใชใ้นการด าเนนิงาน

 ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา

ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค.62 - 30 ม.ิย. 63 120,000        

39. โครงการผลติสื่อน าเสนอมหาวทิยาลยั ศนูย์เทคโนฯ 1 ต.ค.62 - 30 ม.ิย. 63 30,000          

40. โครงการผลติสื่อ “วันวานที่พากเพยีร วันเกษยีณที่ภาคภมู”ิ ศนูย์เทคโนฯ 1 ส.ค. 62 - 31 ก.ย.63 30,000          

41. โครงการอบรม การใชเ้ทคโนโลยีสบืคน้สารสนเทศ และ

โปรแกรมวเิคราะหท์างสถติใินวชิาชพีสตัวศาสตร์ ประจ าป ี

2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 พ.ย.62 5,000            

3. พัฒนาและเพิม่ทกัษะ

ความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศแก่

อาจารย์บคุลากร และนกัศกึษา

ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอน งานวจิัย

และบริการวชิาการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ



นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้คีวามโดดเดน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕  :  สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดดเดน่สูส่ากล

2,371,600

1. โครงการสง่เสริมและเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรม สาขาดนตรี

ศกึษา

ครุศาสตร์ ตลอดปกีารศกึษา 10,000           

2. โครงการดนตรีไทยอุดมศกึษา ครุศาสตร์ ต.ค. - ธ.ค. 62 30,000          

3. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทางพลศกึษาสู่ทอ้งถิ่น ครุศาสตร์ 16 ก.พ  63 20,000           

4. โครงการชาวฟสิกิสร้์อยดวงใจใฝ่ธรรมะ คร้ังที่ 9 ครุศาสตร์ 27 ก.พ. 63 3,000             

5. โครงการฟสิกิส ์สง่เสริม สบืสานวัฒนธรรมไทย คร้ังที่ 7 ครุศาสตร์ 26 ก.พ. 63 10,000           

6. โครงการสง่เสริมทกัษะชวีติเพือ่ความเปน็ไทยและสากล โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย. 62-31 พ.ค. 63 240,000        

7. โครงการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 ธ.ค. 62 10,000           

8. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในศาสนา สร้างฐาน

ชวีติ สบืสานศลิปะและวัฒนธรรมอันดงีามสู่สงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 

63

30,000          

9. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ม.ค. 63 20,000           

10. โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 - 16 ธ.ค.62 20,000           

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคค์วามรู้และฐานขอ้มลูทาง

ศลิปวัฒนธรรมใหม้มีาตรฐาน



2,371,600

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

11. โครงการ "รุ่นพีรุ่่นนอ้งดนตรีใสใ่จชุมชน สนใจวัฒนธรรม และมี

จิตอาสาสาธารณะ"

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ม.ิย. 63 10,000           

12. โครงการประกวดบคุลกิภาพดาว เดอืน ดาวเทยีม และร้อง

เพลงมาร์ช

คณะวทิยาการจัดการ 17 ต.ค. 62

21 ต.ค. 62

40,000           

13. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีว่ทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 62 15,000          

14. โครงการอนรัุกษ ์สบืสานศลิปะและวัฒนธรรมไทย ท าบญุ

ตกับาตร

คณะวทิยาการจัดการ 19 เม.ย. 63 20,000           

15. โครงการอบรมธรรมะเพือ่เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาการจัดการ 7 - 8 ธ.ค. 62 20,000           

16. พธิที าบญุสาขาวชิาสถติปิระยุกต ์และกฬีาสถติสิานสมัพันธ์ คณะวทิยาการจัดการ 9 พ.ย. 62 5,000             

17.  โครงการท าบญุสตัวท์ดลอง และอุทศิสว่นกศุลใหส้ตัวท์ดลอง

เพือ่งานวชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 26 ต.ค. 62 10,000           

18. โครงการจิตอาสาพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนอ้มน า

เศรษฐกจิพอเพยีงร้อยเรียงบรูณาการเรียนการสอน

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

15 ธ.ค. 62

130,000        

19. โครงการพัฒนาศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่เพิม่มลูคา่

ทางเศรษฐกจิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 ต.ค. 62 10,000           

20. สร้างสรรคศ์ลิปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 62 30,000          

21. โครงการสบืสานประเพณีวถิชีวีติสงัคมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 62 - เม.ย.63 10,000           



2,371,600

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

22. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูสารสนเทศและพพิธิภณัฑข์า้ว

พื้นเมอืง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 เม.ย. 63 14,000          

23. โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 

63

80,000          

24. โครงการสง่เสริม สบืสาน อนรัุกษ ์ท านบุ ารุงศลิปและ

วัฒนธรรม

พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 3,000             

25. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ

องคก์าร

บณัฑติฯ 20 - 24 เม.ย.63 15,000          

26. ถา่ยทอดองคค์วามรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมในศนูย์วัฒนธรรม

อสีานใต้

ส านกัศลิปะฯ 1 - 30 พ.ค. 63 50,000           

27. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม บายศรีสู่ขวัญนกัศกึษา

ใหมส่าขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 11 ม.ิย. 63 10,000           

28. อบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 23 - 24 พ.ย. 62 20,000           

29. โครงการอนรัุกษ ์สง่เสริมและสบืสานอัตลกัษณ์ทาง

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใต ้สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 เม.ย. 63 10,000           

30. โครงการสง่เสริมดา้นการท านศุลิปวัฒนธรรมประเพณีส าคญั

ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 62 5,000             

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

63

5,000             

32. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 10 ม.ีค. 62 33,600          



2,371,600

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

33. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค. 63 44,000          

34. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีใน

งานอุตสหากรรมบริการ

คณะวทิยาการจัดการ 4 ธ.ค. 62 10,000           

35. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 62 20,000           

36. โครงการเขา้คา่ยพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา พยาบาลฯ 25 ตค 62 20,000           

37. โครงการสง่เสริม สบืสาน อนรัุกษ ์ท านบุ ารุงศลิปและ

วัฒนธรรม สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ธ.ค.62 15,000          

38. โครงการสร้างจิตอาสาและสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนาแกน่กัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 62 10,000           

39. โครงการวันส าคญัของพยาบาล พยาบาลฯ 21 ตค 62 -                

40. โครงการ 3 ด ี(3D) สง่เสริมศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

บายศรีสู่ขวัญรุ่นนอ้ง

คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.ค. 63 15,000          

41. โครงการสานสายใยจากพีสู่่นอ้งฟสิกิส ์ปกีารศกึษา 2563 ครุศาสตร์ 25 พ.ค. 63 3,000             

42. โครงการไหวค้รู สู่ขวัญ สอ่งทาง สร้าง "คน" ฟสิกิส ์

ปกีารศกึษา 2563

ครุศาสตร์ 18 ม.ิย. 63 4,000             

2. ปลกูฝังจิตส านกึการสบืสาน

 อนรัุกษศ์ลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นอสีานใตใ้หก้บั

นกัศกึษา



2,371,600

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

43. โครงการพัฒนาคณุลกัษณะของนกัศกึษา ครุศาสตร์ที่พงึ

ประสงค ์(ดาวเดอืน เตรียมความพร้อมเขา้สู่หอพัก คา่ยอาสา

พัฒนา 3 D พธิอัีญเชญิตราพระราชลญัจกร และท านบุ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 

63

80,000          

44. โครงการไหวค้รูและเชดิชูเกยีรตคิณุงามความดี พยาบาลฯ 13 มยิ 63 2,000             

45. ไหวค้รูและครอบครูนาฏศลิปไ์ทย คณะครุศาสตร์ 13-14 พ.ย.62 50,000           

46. โครงการไหวค้รูดนตรีไทย  ครุศาสตร์ 27 - 28 ม.ิย. 63 30,000          

47. โครงการสบืสานประเพณีไหวค้รู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ิย.-63 10,000           

48. ดนตรีไทยอุดมศกึษา ส านกัศลิปะฯ 22 - 24 พ.ย.63 400,000        

49. เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมตา่งประเทศ ส านกัศลิปะฯ ต.ค 62 - พ.ค.63 100,000        

50. เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมในประเทศ ส านกัศลิปะฯ ต.ค 62 - พ.ค.63 100,000        

51. กฐินสามคัค ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ส านกัศลิปะฯ พ.ย. 62 50,000           

52. ประเพณีลอยกระทง ส านกัศลิปะฯ พ.ย. 62 20,000           

53. เวยีนเทยีนเนื่องในวันมาฆบชูา ส านกัศลิปะฯ ม.ีค. 63 10,000           

54. วันสงกรานตแ์ละวันผู้สงูอายุ ส านกัศลิปะฯ เม.ย. 63 50,000           

55. เวยีนเทยีนเนื่องในวันวสิาขบชูา ส านกัศลิปะฯ พ.ค. 63 10,000           

56. เวยีนเทยีนเนื่องในวันอาสาฬหบชูา ส านกัศลิปะฯ ก.ค. 63 10,000           

57. ถวายเทยีนพรรษาเนื่องในวันเขา้พรรษา ส านกัศลิปะฯ ก.ค. 63 40,000           



2,371,600

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

58. วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณฯ 

พะวชริเกลา้เจ้าอยู่หวั

ส านกัศลิปะฯ ก.ค. 63 50,000           

59. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง

ส านกัศลิปะฯ ส.ค. 63 40,000           

60. วันราชภฏั ส านกัศลิปะฯ ก.พ. 63 40,000           

61. อนรัุกษภ์มูปิญัญาวา่วอสีาน ส านกัศลิปะฯ พ.ย.- ธ.ค.63 20,000           

62. วันอนรัุกษม์รดกไทย เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ส านกัศลิปะฯ 2 เม.ย.63 80,000          

63. สบืสาน อนรัุกษ ์ตอ่ยอด ภมูปิญัญาทอผ้าพื้นบา้นอสีานใตแ้ละ

นทิรรศการผ้าทอพื้นบา้น จ.บรีุรัมย์

ส านกัศลิปะฯ ส.ค. 63 30,000          

64. ปฏบิตักิารศลิปะนานาชาต ิเครือขา่ยศลิปกรรมอนภุาค

ลุ่มน้ าโขง

ส านกัศลิปะฯ 1 - 30 ม.ีค.63 40,000           

65. โครงการพัฒนาเพิม่ทกัษะบคุลากรและนกัศกึษา ศลิปะกรรม

ร่วมสมยัอนภุาคลุ่มน้ าโขง

คณะครุศาสตร์ 14 ก.พ. 63 10,000           

66. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ครุศาสตร์ 1 เม.ย. 30 พ.ค. 63 10,000           

67. โครงการนทิรรศการศลิปกรรมอนภุาคลุ่มแมน่้ าโขง คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค.63 10,000           

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมภมูิ

ปญัญา ทอ้งถิ่นกบัหนว่ยงาน

ภายนอกเพือ่เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล



11,793,854  

1. พัฒนาศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 724,000        

2. ศกึษาดงูานส าหรับบคุลากรคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 20 เม.ย.- 10 พ.ค.63 150,000         

3. ยกระดบัคณุภาพการศกึษาดว้ยการเปน็สถาบนัอุดมศกึษาพี่

เลี้ยง

คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

4. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ คณะครุศาสตร์ ต.ค.62 20,000           

5. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ค. 63 16,000           

6. โครงการพัฒนาบคุลากรทางนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 20 - 21 ม.ค. 63 10,000           

7. โครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหมแ่ละบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 10,000           

8. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและบคุลากรในสาขาวชิา

พลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 3 ต.ค 62 - 1  เม.ย 63 50,000           

9. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 30,000           

10. พัฒนาอาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 17 - 20 ต.ค. 62 29,890           

11. การพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 5 - 6 ก.ค. 63 20,000           
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับใหม้คีุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสูก่ารปฏบิัตงิานอย่างมอือาชพีสูม่าตรฐานสากล

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรใหม้มีาตรฐาน

ตามกรอบของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) สู่ความเปน็นกัปฏบิตัิ

มอือาชพี
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12. โครงการพัฒนาเพิม่ทกัษะบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 10,000           

13. โครงการพัฒนากลยุทธด์า้นการจัดการเรียนการสอนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

คณะครุศาสตร์ 11 - 13 พ.ย. 62 25,000           

14. โครงการพัฒนาคณาจารย์ระดบับณัฑติศกึษา ปกีารศกึษา 

2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

15. โครงการสง่เสริม สนบัสนนุ และพัฒนาอาจารย์เขา้สู่

ต าแหนง่ทางวชิาการ

คณะครุศาสตร์ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 50,000           

16. โครงการพัฒนาครูมอือาชพี โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 45,000           

17. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร โรงเรียนสาธติ 16 ม.ีค. 63 196,000         

18. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 20,000           

19. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 90,022           

20. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 20,000           

21. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 126,000         
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22. โครงการสนบัสนนุบคุลากรเขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการและ

น าเสนอบทความวชิาการและวจิัยระดบัชาต ิสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 15,000           

23. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์ละพัฒนาศกัยภาพของคณาจารย์

ดา้นการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 120,000         

24. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 91,000           

25. โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคลสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62- 31 ม.ค. 63 77,000          

26. โครงการพัฒนาและเพิม่ทกัษะคณาจารย์สาขาวชิา

นติศิาสตร์ใหม้ทีกัษะคาวมรู้ความเชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย

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

27. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 63,000           

28. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 42,000           

29. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 5 - 6 ก.ค.63 20,000           

30. โครงการพัฒนาบคุลากรภาษาไทยใหม้ทีกัษะความรู้

ความสามารถมากขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ส.ค.62-31 พ.ค.63 91,000           

31. โครงการพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะ ความรู้ ความสามารถ

เพิม่ขึ้น สาขาวชิาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62-31 พ.ค.63 42,000           

32. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 21,000           
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33. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างานกลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 14,000           

34. โครงการสนบัสนนุทางวชิาการผลติสื่อ / ต าราทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

35. โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ค. 63 20,000           

36. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพือ่พัฒนาคณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 28 เม.ย. 62 15,000           

37. โครงการเพิม่พูนศกัยภาพผู้บริหารและพัฒนาบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 27,000           

38. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการเงนิและการ

ธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 21,000           

39. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 224,000         

40. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 28,000           

41. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 148,000         
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42. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 35,000           

43. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 175,000         

44. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 189,000         

45. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 35,000           

46. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 222,000         

47. เพิม่วสิยัทศันข์องคณาจารย์ นกัศกึษาและศษิย์เกา่สาขาวชิา

สถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 21 ม.ีค. 63 50,000           

48. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน

คณะวทิยาศาสตร์  8 ต.ค. 62,7 ม.ค. 63,

 4 เม.ย. 63,6 ก.ค. 63

21,000           

49. พัฒนาบคุลากรและสนบัสนนุวจิัยสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ีค. 63  - 31 พ.ค. 63 56,000           

50. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 53,000           
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51. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 442,656         

52. โครงการพัฒนาบคุลากรวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 30,000           

53.  โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาชวีวทิยา 2562 คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 54,000           

54. โครงการดงูานนอกสถานที่ส าหรับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นกัศกึษา สาขาวชิาชวีวทิยา 2562

คณะวทิยาศาสตร์ 1 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 95,200           

55. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 25 พ.ค. 63 60,000            

56. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาหลกัสตูร สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 25 ม.ีค. 63 50,000           

57. โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนการสอนสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 71,945          

58. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 62 -15 ม.ิย. 63 50,000           

59. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 10,000           

60. โครงการพัฒนาคณุภาพบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม เพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ประจ าป ี2563

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63 36,000           

61. โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการ และการวจิัย

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 35,000           
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62. โครงการเสริมสร้างและสนบัสนนุอาจารย์และบคุลากรใหม้ี

ทกัษะและความสามารถทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 88,000           

63. โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 770,000        

64. โครงการสนบัสนนุการท าผลงานวชิาการคณาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 62 - 30 ม.ิย. 63 150,000         

65. โครงการจัดการองคค์วามรู้ดา้นการสร้างแนวปฏบิตัทิี่ดี

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 13 ม.ิย. 63 20,000           

66. โครงการจัดการเรียนรู้ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 30,000           

67. โครงการผลติต าราเพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ (One

 person one text)

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -  30  ม.ิย. 63 40,000           

68. โครงการพัฒนาบคุลากรภาควชิาวทิยาศาสตร์และภาควชิา

วทิยาศาสตร์ประยุกตเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรียนการ

สอนและการท าวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 40,921           

69. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การประยุกตใ์ชท้กัษะ

ทางจิตวทิยาเพือ่ออกแบบการเรียนการสอนในยุคปจัจุบนั

คณะวทิยาศาสตร์ 26 ม.ีค. 63 17,200           

70. โครงการพัฒนาบคุลากรวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 10 - 11 ก.พ. 63 20,000           

71. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิาสาธารณสขุ

ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 113,400         

72. โครงการพัฒนาบคุลากรศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -    31 ส.ค. 

63

30,000           
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73. โครงการพัฒนาศกัยภาพของคณาจารย์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

74. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สายสนบัสนนุ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000           

75. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 100,000         

76. โครงการพัฒนาศกัภาพบคุลากร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างานสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 60,000            

77. โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 63,000           

78. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์กอ่าจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 7- 18 ม.ค.63 30,000           

79. โครงการผลติสื่อการสอน บทความวชิาการ ต ารา หนงัสอื 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 15,000           

80. โครงการเพิม่ทกัษะวชิาการและวชิาชพีเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000           

81. โครงการทศันศกึษาเพือ่พัฒนาและเสริมสร้างวสิยัทศัน์

การศกึษาดา้นสตัวศาสตร์แกน่กัศกึษา เจ้าหนา้ที่

และคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 - 19 ม.ค.63 20,000           

82.  โครงพัฒนาศกัยภาพเจ้าหนา้พนงังานสายสนบัสนนุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 16,000           
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83. โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยี เพือ่พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและการปฏบิตัิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 250,000         

84.  สง่เสริมการพัฒนาบคุลากรดา้นวชิาการและวชิาชพี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

85. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 70,000           

86. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 70,000           

87. โครงการพัฒนาบคุลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63 60,000            

88. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

 สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 35,000           

89. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 35,000           

90. โครงการการศกึษาอบรมและพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 30,000           

91. พัฒนาอาจารย์ ผลงานทางวชิาการ และนเิทศนกัศกึษาสห

กจิศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 60,000            

92. โครงการพัฒนาทกัษะการสอนในศตวรรษที่ 21 พยาบาลฯ 15 - 16 ต.ค. 62 -                 

93. โครงการ จัดการความรู้ดา้นการเรียนการสอนและ การวัด

และประเมนิผลการเรียนรู้

พยาบาลฯ 25 ม.ีค. 63 7,720            

94. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลนิคิของอาจารย์

พยาบาล

พยาบาลฯ 16 มคี. - 10 เม.ย. 63 -                 
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95. โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์กอ่นการนเิทศวชิา

ปฏบิตัทิางการพยาบาล

พยาบาลฯ 17 - 31 ตค.62 -                 

96. โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นวชิาการอาจารย์และนกัศกึษา

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 100,000         

97. โครงอบรมการสมัมนาอาจารย์ใหม่ ฝ่ายวชิาการ ม.ิย. 63              30,000

98. โครงการสมัมนาการใหค้ าปรึกษาแกน่กัศกึษาของอาจารย์ที่

ปรึกษาในยุคสงัคมออนไลน์

ฝ่ายวชิาการ ก.ค. 63              40,000

99. โครงการพัฒนาบคุลากร ปกีารศกึษา 2563 สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 83,000           

100. พัฒนาบคุลากรส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

ส านกัวทิยฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ค.63 126,000         

101. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธแ์ละ

คน้ควา้อสิระ

บณัฑติฯ 18 ธ.ค. 62 20,000           

102. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 900,000         

103. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000           

104. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000           

105. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000           

โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการที่

สงูขึ้น (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงฯ)

โครงการอบรมการเขยีนผลงานของสายสนบัสนนุ

โครงการสมัมนาระบบบริหารงานบคุคลเพือ่พัฒนาศกัยภาพ

บคุลากร

โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ

ที่สงูขึ้น  (คณะอนกุรรมการประเมนิการสอน)
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106. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000           

107. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 150,000         

108. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000           

109. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000           

110. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000           

111. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000           

112. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000           

113. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000           

114. กองกลาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63 700,000         

115. โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้สอนรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000           

โครงการรับสมคัรและจัดสอบคดัเลอืกขา้ราชการ  พนกังาน

มหาวทิยาลยั  บคุลากรสายวชิาการและบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

โครงการประชุมประเมนิพจิารณาคา่งานสายสนบัสนนุเพือ่

เขา้สู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้น (คณะอนกุรรมการประเมนิคา่งาน)

โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน

โครงการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรป ี2563 - 2567

โครงการจัดท าคู่มอืการเขยีนผลงานทางวชิาการเพือ่ขอ

ก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

โครงการ KM  การขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการาจาก

ประสบการณ์รุ่นพีสู่่รุ่นอ้ง

โครงการอบรมจัดท าคู่มื่อการปฏบิตังิานของสายสนบัสนนุ  

เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้น

โครงการการพัฒนาผู้สอนมอือาชพีและสายสนบัสนนุมอื

อาชพี

โครงการตดิตามความกา้วหนา้ในการศกึษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก
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116. โครงการพัฒนาบคุลากรและศกึษาดงูาน  (สายสนบัสนนุ) สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 12,000           

117. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000           

118. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 55,000           

119. การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการ

ปฏบิตังิานและสมัมนาจัดการเรียนการสอนปกีารศกึษา 

2562

พยาบาลฯ 9 - 10 พ.ค.63 60,300           

120. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 111,600         

121. อบรมการออกขอ้สอบเปน็ภาษาอังกฤษ 18-29 ม.ีค. 62 40,000           

122. โครงการพัฒนาความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษของ

บคุลากรและนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ โดยใช้

โปรแกรมออนไลน์

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 250,000         

123. โครงการพัฒนาความเปน็เลศิทางวชิาการดา้นการแปล

และลา่ม

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000           

124. โครงการเพิม่ทกัษะตา่งประเทศและหอ้งเรียนภาษาจีน

ส าหรับนกัศกึษา

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 100,000         

2. เสริมสร้างและสนบัสนนุ

อาจารย์และบคุลากรใหม้ี

ทกัษะและขดีความสามารถใน

การท าวจิัย บริการวชิาการ  

การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่าง

ตอ่เนื่อง

การพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

โครงการประสานเสนอขอรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และ

จัดท าบญัชเีงนิเดอืน
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125. โครงการพัฒนาความสามารถดา้นการใชท้กัษะ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนกัศกึษาและอาจารย์มหาวทิยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 1,000,000      

126. โครงการพัฒนาขอ้สอบมาตรฐาน (BRU English Test) สนง.ตา่งประเทศ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 100,000         

127. โครงการสง่เสริมการเขา้สู่การเปน็นานาชาตใินโครงการ

จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ส าหรับนกัศกึษา

สนง.ตา่งประเทศ 7 ม.ค. - 31 พ.ค.63 100,000         

128. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนกัศกึษา สนง.ตา่งประเทศ 8 ม.ค. -  30 พ.ค. 63 120,000         

129. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเปน็ภาษาอังกฤษ สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 80,000           

130. โครงการพัฒนาทกัษะและความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐานส าหรับอาจารย์บคุลากร

และนกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 - 21 พ.ย. 62 30,000           

131. โครงการ Educational talk ส าหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 11 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 40,000           



0

1. โครงการจัดหารายไดจ้ากทรัพย์สนิฯของมหาวทิยาลยั กลองคลงัและทรัพสนิ ต.ค. 62 - ก.ค. 63  - 

2. โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ กองนโยบายและแผน ต.ค. 62 - ก.ค. 63  - 

1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพย์สนิและเพิม่ชอ่งทางใน

การจัดหารายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัยใหสู้งสุด ตลอดจนเพิ่มชอ่งทางในการแสวงหารายได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัย ใหเ้กดิประสทิธิภาพและเกดิประโยชนส์ูงสุด

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร



351,604,100  

1. โครงการสง่เสริมการสร้างกจิกรรมจิตอาสา 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ก.พ.63 5,000              

2. โครงการสร้างจิตอาสาใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ีค.- 30 ม.ิย.63 5,000              

3. โครงการจิตอาสาเพือ่พัฒนาความเปน็ผู้น าและผู้ตาม 

ส าหรับคณะกรรมการและนกัศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 พ.ค.63 15,000            

4. โครงการเสริมสร้างจิตอาสาใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ธ.ค.62 10,000            

5. โครงการบริหารจัดการเพือ่สนบัสนนุและสง่เสริม

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานอย่างมธีรรมาภบิาล 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 600,000          

6. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่รองรับ

การปฏบิตังิานอย่างมธีรรมาภบิาลและประสทิธภิาพ

เพิม่ขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 ม.ีค.63 15,000            

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 8

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 8  : สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิัตงิานที่มุง่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

1. สร้างกลไกวัฒนธรรมองคก์ร

แกบ่คุลากรทกุระดบัและนกัศกึษา

ที่มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรม

 และการมสีว่นร่วมเพือ่น าไปสู่

การสร้างคา่นยิมขององคก์รที่มี

วัฒนธรรมคณุภาพ



351,604,100  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

7. โครงการบริหารจัดการการปฏบิตังิานหลกัสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รป.ม.) อย่างมธีรรมาภบิาล

และมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 165,000          

8. โครงการบริหารจัดการการปฏบิตังิานหลกัสตูรศลิปศาสต

รมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ อย่างมธีรร

มาภบิาลและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 135,000          

9. โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูและระบบบริหารจัดการตาม

หลกัธรรมาภบิาล สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 ม.ีค.63 10,000            

10. โครงการกจิกรรม "วันเดก็แหง่ชาต ิประจ าป ี2563" คณะวทิยาการจัดการ 11 ม.ค. 63 20,000            

11. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาชุมชน "สานฝันเพือ่นอ้ง 

คร้ังที่ 1"

คณะวทิยาการจัดการ 21 ธ.ค. 62 20,000            

12. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่และด าเนนิกจิกรรม

เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม น าจิตอาสาพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาการจัดการ 13 -15 ม.ีค. 63 50,000            

13. โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสพัฒนาชุมชน คณะวทิยาการจัดการ 18 ม.ค. 63 10,000            

14. โครงการจิตอาสาสบืสานศลิปวัฒนธรรมนเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 7 พ.ย. 62 15,000            

15. โครงการจิตอาสา สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 4 ธ.ค. 62 22 ก.ค. 63 10,000            

16. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม สาขาวชิา

การบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 26 - 27 ม.ค. 63 25,000            



351,604,100  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

17. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ศลิปวัฒนธรรมและ

พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะวทิยาการจัดการ 24 - 25 ม.ีค. 63 20,000            

18. โครงการจิตอาสาพัฒนาสงัคม ทอ่งเที่ยวอาสาสมคัร

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาชุมชน และสงัคมย่ังยืน

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

19. โครงการสร้างจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศท าความดี

ดว้ยหวัใจ

คณะวทิยาการจัดการ 2 ธ.ค. 62 9,000              

20. โครงการเทคโนฯ เกษตร ท าดดีว้ยหวัใจ

 เทดิไทอ้งคร์าชันย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. - 15 ก.พ.63 10,000            

21. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและจิตอาสาของ

นกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 62 10,000            

22. โครงการจิตอาสาพัฒนาแหลง่น้ าจืดและสตัวน์้ า

ในชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 62 5,000              

23. โครงการพัฒนา Animals health Service mind (จิตบริการ

ดา้นสขุภาพสตัว์) ในแกน่กัศกึษาและบคุลากร ทางงาน

วชิาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 - 17 ธ.ค.62 5,000              

24. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์ละปลกูจิตส านกึใหเ้กดิวัฒนธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรบณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ เม.ย. 63 12,000            

25. กองพัฒฯ 18 - 19 ม.ค. 63 40,000            โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมตวัแทนนกัศกึษาและ

แนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

26. กองพัฒฯ 23 พ.ย. 62 15,000            

27. กองพัฒฯ 19-20 ม.ค. 63 30,000            

28. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000            

29. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000            

30. กองพัฒฯ 5 ม.ิย. 63 20,000            

31. กองพัฒฯ 16 - 17 พ.ย. 62 20,000            

32. กองพัฒฯ 13 - 14 ม.ิย. 63 20,000            

33. กองพัฒฯ 30 พ.ค. 63 200,000          

34. กองพัฒฯ 25 ม.ิย. 63 150,000          

35. กองพัฒฯ 9 พ.ย. 62 150,000          

36. กองพัฒฯ 7 ก.ย. 63 80,000            

37. กองพัฒฯ 19 ต.ค. 62 40,000            

38. กองพัฒฯ 23 พ.ค. 63 30,000            

39. กองพัฒฯ 3 พ.ย. 62 70,000            

โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมอสีานใต้

โครงการกจิกรรมวันส าคญัของชาตไิทย

ท าดดีว้ยหวัใจ ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรติ

และวันสิ่งแวดลอ้มโลก

นกัศกึษาหอพักร่วมใจออกคา่ยอาสา

สบืสานประเพณีท าบญุตกับาตรบายศรีสู่ขวัญรับนอ้งใหม่

หอพัก

โครงการอบรมสง่เสริมเอกลกัษณ์อัตลกัษณ์

มหาวทิยาลยั

โครงการท าดดีว้ยหวัใจ อบรมเร่ืองการปลกูจิตส านกึ

นกัศกึษากองทนุกู้ยืม

อัญเชญิตราพระราชลญัจกร  ปทีี่ 8

ไหวค้รูนกัศกึษา ภาคปกติ

สบืสานประเพณีวันลอยกระทง

สมเดจ็พระพุทธยอดฟา้มหาราชานสุรณ์

ประกวดมาร์ช ดาว-เดอืน

ไหวค้รูนกัศกึษา  ภาคกศ.บป.

อบรมสร้างจิตส านกึนกัศกึษาใหมใ่สใ่จวนิยัจราจร

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

40. เงนิเดอืน กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 56,861,900     

41. คา่จ้างประจ า กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,425,000       

42. คา่จ้างชั่วคราว กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 24,608,000    

43. คา่ตอบแทนพนกังานราชการ กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 8,641,200       

44. คา่ตอบแทนเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยั กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 204,409,400  

45. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบมวีาระ กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 11,815,600    

46. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบไมม่วีาระ กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,209,600       

47. คา่ตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหนง่ กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,905,600       

48. คา่เชา่บา้น กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 522,000          

49. เงนิประจ าต าแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 150,000          

50. เงนิประจ าต าแหนง่คณะพยาบาล กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 4,000,000       

51. คา่ตอบแทนการสอนและธุรการ (เงนิกนั) กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 -                  

52. เงนิสมทบทนุกองทนุทดแทน กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 16,600            

53. คา่เบี้ยประกนัสงัคม กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,765,900      

54. คา่ตอบแทนการเกบ็ขยะ กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 480,000          

55. คา่สาธารณูปโภค กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 20,387,300    

56. ทนุเพชรราชภฏั (ใชร่้วมกบัเงนิกนั) กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 500,000          

57. กองทนุสวัสดภิาพนกัศกึษา (ใชร่้วมกบัเงนิกนั) กองคลงั ต.ค. 62 - ก.ย. 63 200,000          

2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บคุคล สร้างแรงจูงใจ  สวัสดกิาร

และสทิธปิระโยชนแ์กบ่คุลากรทกุ

ระดบัเพือ่ใหม้คีณุภาพชวีติและ

รักษาบคุลากรที่ดอีย่าง 

มปีระสทิธภิาพ
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

58. โครงการคา่ตอบแทนการคมุสอบ ประจ าปกีารศกึษา 

2563

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000          

59. ออกแบบฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 400,000          

60. ออกแบบฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 150,000          

61. ออกแบบฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000          

62. ออกแบบฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 500,000          

63. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงับคุลากรคณะวทิยาการ

จัดการในการปฏบิตังิาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 

63

200,000          

64. โครงการจ่ายคา่ตอบแทนการสอนและธุรการ บณัฑติฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 3,500,000       

65. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร  การสร้างองคก์ร

แหง่การเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนเศรรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0 

(สร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานและสง่เสริมสร้างขวัญและ

ก าลงัใจแกบ่คุลากรในคณะ)

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

63

80,000            

66. โครงการเพิม่ศกัยภาพเพือ่การแขง่ขัน ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 

63

           700,000

67. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000            

68. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000            

คา่ตอบแทนการควบคมุงานกอ่สร้าง

คา่ตอบแทนการตรวจรับพัสดุ

คา่ตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เงนิอุดหนนุวชิาชพีวศิวกร/สถาปนกิ 12 คน x 58,000 

บาท

โครงการประกวดผลงานนกัศกึษาดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน

โครงการอบรมการประยุกตใ์ชพ้ลงังานทดแทนตามแนว

พระราชด าริ



351,604,100  

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

69. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000            

70. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 25,000            

71. โครงการจัดท าแผนพัฒนาหนว่ยงานและเสริมสร้างขวัญ

ก าลงัใจบคุลากร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 3 พ.ค. 63 200,000          

72. การจัดสรรงบประมาณเพือ่เพิม่คณุภาพบคุลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพในการบริหารคณะ

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

63

50,000            

73. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,300,000       

74. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 2,000,000       

75. โครงการศกึษาดงูานดา้นนาฏศลิป์ ครุศาสตร์ 23 พ.ย. 62 15,000            

โครงการคา่ตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่

สงูขึ้น

โครงการสนบัสนนุการศกึษาตอ่ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก

โครงการปลกูจิตส านกึดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานใหแ้ก่

นกัศกึษาใหมใ่นงานปฐมนเิทศนกัศกึษา

โครงการประกวดอาคารและแมบ่า้นประจ าอาคารอนรัุกษ์

พลงังานดเีดน่



217,048,603   

1. บริหารจัดการองคก์รคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 413,733           

2. จัดการความรู้ดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะ

ครุศาสตร์  ประจ าปงีบประมาณ  2563

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 20,000              

3. โครงการบริหารจัดการหนว่ยงาน  สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 10 พ.ย. 62 10,000              

4. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63 190,000            

5. โครงการพัฒนาผู้น านกัศกึษาและประกนัคณุภาพ

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 ก.ค. 63 10,000              

6. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์กลุ่มวชิาหลกัสตูร

และการสอน

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค. 63 5,000                

7. โครงการทวนสอบหลกัสตูร ค.ม. และปร.ด. สาขาวชิา

การบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 เม.ย. 63 10,000              

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์

สงูสดุตอ่องคก์ร

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

8. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ นกัศกึษาหลกัสตูรครุศา

สตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ีค.– 30 เม.ย. 63 5,000                

9. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์กลุ่มวชิาทดสอบและวจิัย

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 24 ม.ีค. 63 10,000              

10. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแกบ่คุลากร คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 178,496           

11. โครงการพัฒนาเว็บไซตแ์ละระบบศษิย์เกา่

ออนไลนใ์นยุคไทยแลนด ์4.0 สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 3,500                

12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 ก.พ. 63 15,000              

13. โครงการอบรมการประกนัคณุภาพการศกึษาใหก้บั

นกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 พ.ค.63 5,000                

14. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค.- 31 พ.ค.63 45,000              

15. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.63 10,000              



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

16. โครงการทวนสอบ ก ากบัและตดิตามการจัดการเรียน

การสอน สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 -31 ม.ีค.63 10,000              

17. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63 5,000                

18. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 10,000              

19. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค.63 10,000              

20. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 15,000              

21. โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 พ.ค.63 10,000              

22. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17 ต.ค.62 20,000              

23. โครงการพัฒนางานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 - 4 เม.ย.63 25,000              

24. โครงการความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

สาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค.63 10,000              

25. โครงการประกนัคณุภาพสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63 10,000              



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

26. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รป.ม.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค.63 10,000              

27. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสต

รมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค.63 10,000              

28. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 10,000              

29. โครงการจัดท าเลม่รายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ี

เพือ่รับการตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานในต าแหนง่ 

คณบดี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 30,000              

30. โครงการบริหารจัดการงานประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 85,000              

31. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร

ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 100,000            

32. โครงการการบริหารจัดการศกึษาของสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  -  31 ส.ค. 

63

114,493           

33. ประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1-31 พ.ย. 62 10,000              

34. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 20 พ.ค. 63 – 5 ม.ิย. 63 10,000              

35. โครงการสง่เสริมงานประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 20 พ.ค. 63 10,000              



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

36. ประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์  1 พ.ค.  63 – 30 ม.ิย. 

63

10,000              

37. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 31 ม.ค. 63 10,000              

38. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 28 พ.ค. 63 10,000              

39. โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 63 10,000              

40. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ค. 63 10,000              

41. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน คณะวทิยาศาสตร์ 14 พ.ค. 63 5,000                

42. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ีค. 63 10,000              

43. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 20 พ.ค. 63 10,000              

44. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 13 พ.ค. 63 5,000                

45. โครงการประกนัคณุภาพ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  –  31 ก.ค. 

63

10,000              

46. โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 62,  

15 ก.ค. 63

45,000              

47. โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพระดบัคณะ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 62, 15 ส.ค. 63 40,000              

48. โครงการประกนัคณุภาพสาขา คณะวทิยาศาสตร์ พ.ค. 63 10,000              

49. โครงการบริหารงานสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62  -  15 ก.พ. 

63

236,844           

50. โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 -  31 ส.ค. 63 426,187           
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51. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้เกษตร 4.0 สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.63 50,000              

52. โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการระยะสั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ต.ค. 62, 20 ม.ค. 63 10,000              

53. โครงการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค.63 22,000              

54. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและสร้างเครือขา่ย

ประกนัคณุภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ิย. 63 10,000              

55. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 63 5,000                

56. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 63 10,000              

57. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 63 5,000                

58. โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรมของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 179,150           

59. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร การจัดหา

ทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการหนว่ยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 215,000            

60. โครงการด าเนนิการบริหารสาขาวชิาวศิวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 170,180           
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61. โครงการด าเนนิการบริหารสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 147,260           

62. โครงการบริหารสาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 62 -  31 ม.ีค. 63 50,000              

63. โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรม สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 52,280             

64. โครงการบ ารุงรักษาและการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 6,000                

65. บริหารสาขาวชิาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรและสนบัสนนุความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยสถาปตัยกรรม  สถาบนั

 และองคก์รวชิาชพี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 20,480              

66. โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาและการจัดท ารายงานตนเองการประกนั

คณุภาพการศกึษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. - ก.ค 63 21,000              

67. โครงการสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 10,000              

68. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 10,000              

69. จัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพการศกึษา

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 - 24 เม.ย. 63 10,000              
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70. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. -  ก.ค 63 10,000              

71. โครงการประกนัคณุภาพภายในระดบัสาขาวชิา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 - 21 เม.ย. 63 5,000                

72. บริหารจัดการองคก์รและการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี

เซรามกิส ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด ์4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 30,000              

73. โครงการบริหารจัดการองคก์ร สร้างองคก์รแหง่การ

เรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด ์๔.๐

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 62 50,000              

74. ศกึษาดงูานระบบไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 ม.ีค. 63 30,000              

75. โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค.63 10,000              

76. โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลฯ ต.ค. 62 - พ.ค.63 100,802           

77. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การจัดท าแผนปฏบิตัิ

การแบบมสีว่นร่วม

พยาบาลฯ 24 - 26 เม.ย.63 30,000              

78. โครงการการประกนัคณุภาพการศกึษา พยาบาลฯ 10 พ.ค. 63 20,400              

79. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรอง

สถาบนัการศกึษาพยาบาล

พยาบาลฯ 20 - 21 พย.62 30,000              

80. โครงการตรวจเย่ียมเพือ่รับรองสถาบนัจากสภาการ

พยาบาล

พยาบาลฯ 16 - 17 ธค.62 20,630              

81. นกัศกึษายุคใหมใ่สใ่จประกนัคณุภาพการศกึษา พยาบาลฯ 30 ตค. 62 6,800                

82. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของบณัฑติวทิยาลยั บณัฑติฯ 1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 200,000            
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83. โครงการบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 - 31 ก.ค. 63 20,000              

84. กองกลาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000            

85. กองกลาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

86. กองกลาง 15 - 19 ม.ค. 63 65,000              

87. ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000            

88. ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000            

89. ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 60,000              

90. ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 120,000            

91. ประชาสมัพันธ์ 4 ม.ีค. 63 25,000              

92. ประชาสมัพันธ์ 10 ม.ิย. 63 35,000              

93. ประชาสมัพันธ์ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 60,000              

94. ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 360,000            

โครงการบริหารจัดการส านกังานอธกิารบดแีละงาน

ธุรการสารบญั

โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านกังาน

อธกิารบดี

การปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์

โครงการบริหารจัดการงานประชาสมัพันธ์

โครงการผลติสารประชาสมัพันธร์าชพฤกษ์

โครงการผลติรายการวทิยุเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั

โครงการผลติปา้ยไวนลิประชาสมัพันธ์

โครงการอบรมเครือขา่ยประชาสมัพันธภ์ายใน

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

โครงการเสวนาสื่อสานสมัพันธม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

โครงการซื้อพื้นที่สื่อเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั

โครงการสนบัสนนุการจัดการศกึษา
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95. กองประชุมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,300,000         

96. โครงการบริหารจัดการกองประชุมและพธิกีาร กองประชุมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 350,000            

97. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

98. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 270,000           

99. กองการบคุคล ต.ค. 62 - พ.ค. 63 70,000             

100. กองแผนฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 400,000            

101. ออกแบบฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000            

102. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000            

103. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 150,000            

104. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000              

105. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

106. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 15,000              

107. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

108. กองพัฒฯ 17 ม.ีค. 63 10,000              

109. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000              

โครงการประกนัคณุภาพ

โครงการประชุมเพือ่การจัดการศกึษาและด าเนนิงานของ

กองประชุมและพธิกีาร

โคงการบริหารจัดการกองการบริหารงานบคุคล

โครงการประชุมกรรมการบริหารงานบคุคล (กบม.)

โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังาน

โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานกัศกึษา

โครงการอบรมการประกนัคณุภาพการศกึษากบัการ

พัฒนากจิกรรมนกัศกึษา

โครงการงานประกนัคณุภาพการศกึษาตามตวัชี้วัด

โครงการการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาตามนโยบายงาน

กจิการนกัศกึษา

โครงการประชาสมัพันธก์องพัฒนานกัศกึษา

โครงการด าเนนิงานศนูย์ Happy Center

โครงการด าเนนิงาน TO BE NUMBER ONE

โครงการด าเนนิงานศนูย์ DSS Center
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110. กองพัฒฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

111. กองพัฒฯ 13, 20 และ 27 พ.ย. 62 10,000              

112. กองพัฒฯ 19 ก.พ. 63 20,000              

113. งานอนามยัฯ ต.ค. 61 - พ.ค. 62 400,000            

114. งานอนามยัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 25,000              

115. งานอนามยัฯ 13 - 20 ม.ค. 63 20,000              

116. งานอนามยัฯ 30 ธ.ค. 62,27 ก.ค. 63 20,000              

117. งานอนามยัฯ 30 - 31 ต.ค 62 20,000              

118. งานอนามยัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000              

119. กองคลงัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 400,000            

120. กองคลงัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 40,000              

121. กองคลงัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000              

122. จัดซื้อวัสดสุ านกังาน พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 400,000            

123. จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์งานบา้นงานครัว พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,000,000         

โครงการจัดซื้อเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑ์

ที่ไมใ่ชย่า

โครงการจัดหาวัสดฑุส์ านกังาน

โครงการสง่เสริมสขุภาพบคุลากรป ี2563

โครงการรับบริจาคโลหติ ประจ าปกีารศกึษา 2563

โครงการจิตอาสาปฐมพยาบาล

โครงการประเมนิความส าเร็จของกจิกรรมเพือ่พัฒนา

นกัศกึษา (วจิัย)

โครงการอธกิารบดแีละผู้บริหารพบนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 2,3,4

เลอืกตั้งองคก์ารบริหารนกัศกึษาภาคปกติ

โครงการจิตอาสาควบคมุปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออกใน

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของกองคลงัและ

ทรัพย์สนิ

โครงการอบรมการปฏบิตังิานดา้นการเงนิการคลงั

โครงการจัดท าตุ้นทนุผลผลติ
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124. คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาลฟิต์ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,200,000         

125. คา่เบี้ยประชุม คา่ตอบแทน คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 

และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 300,000            

126. คา่ถา่ยเอกสารและรูปแบบรายการ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000              

127. คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,000,000         

128. คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 80,000              

129. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,220,500      

130. คา่สิ่งกอ่สร้างผูกพัน

 - หอประชุมใหญ่ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 66,500,000       

131. สิ่งกอ่สร้างปเีดยีว

 - ปรับปรุงทางเดนิเทา้ภายในมหาวทิยาลยั พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 5,000,000         

 - ปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารทางดนตรี พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 10,000,000       

 - ปรับปรุงระบบผลติและจ่ายน้ าประปา พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 25,000,000       

 - ปรับปรุงศนูย์วทิยบริการ พัสดุ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 15,000,000       

132. กองอาคารฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,230,000         

133. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 120,000            

134. อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 200,000            

โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่และบริการ

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน งานอนรัุกษพ์ลงังาน

โครงการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายใน

มหาวทิยาลยั
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135. ฝ่ายยานฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 2,282,500        

136. โครงการบริหารจัดการส านกังาน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000            

137. โครงการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมนิประกนัคณุภาพ

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 50,000              

138. โครงการประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,500,000         

139. โครงการประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัคณะ และ

ส านกั

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 380,000           

140. โครงการประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัสถาบนั ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 100,000            

141. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดการความรู้เกี่ยวกบั

การประกนัคณุภาพการศกึษา

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000              

142. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดการความรู้

เกี่ยวกบัการใชร้ะบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนั

คณุภาพการศกึษา

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

143. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การอบรมหลกัสตูร

เลขานกุารส าหรับการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน

ระดบัหลกัสตูร ประจ าปกีารศกึษา 2562”

ประกนัฯ ม.ีค. - พ.ค. 63 20,000              

โครงการบริหารจัดการและการด าเนนิงานของยานพาหนะ
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144. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท า ของบณัฑติ

มหาวทิยาลยัราชภฏั บรีุรัมย์ที่ส าเร็จการศกึษาในปี

การศกึษา 2561

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

145. โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ที่ส าเร็จการศกึษาในปี

การศกึษา 2561

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

146. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 300,000            

147. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,500,000         

148. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 150,000            

149. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 400,000            

150. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 35,000              

151. โครงการบริหารจัดการส านกังาน ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63              300,000

152. โครงการประชุมสภาวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63              500,000

153. โครงการประชุมกรรมการวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63              150,000

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังานสภา

มหาวทิยาลยั

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานประชุมสภามหาวทิยาลยั

โครงการสนบัสนนุการประชุมกรรมการอื่นที่สภา

มหาวทิยาลยัแตง่ตั้ง

โครงการประชุม 3 สภา

โครงการจัดท าคู่มอืกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบตา่ง ๆ

 ของมหาวทิยาลยั
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154. โครงการด าเนนิงานและใหบ้ริการส านกัสง่เสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 500,000            

155. โครงการด าเนนิงานรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 300,000            

156. โครงการแนะแนวการศกึษาและเปดิประตสูู่มหาวทิยาลยั

 ประจ าปกีารศกึษา 2563

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1,500,000         

157. โครงการด าเนนิการบริหารจัดการที่ด ีและสร้างการมี

สว่นร่วมในการท างาน

สง่เสริมฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 40,000              

158.  โครงการบริหารจัดการงานทะเบยีนและประมวลผล ทะเบยีนฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 1,000,000         

159. โครงการบริหารจัดการส านกังานตา่งประเทศ สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 100,000            

160. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ซอ่มบ ารุงและใหบ้ริการ ส านกัวทิยฯ 15 ต.ค. 62 - 8 พ.ค.63 200,000            

161. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยฯ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 50,000              

162. โครงการอา่นสะสมสมรางวัลของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยฯ 25 พ.ย. 62 - 28 ม.ีค.63 20,000              

163. โครงการกจิกรรมสง่เสริมการอา่นของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยฯ 1 - 15 ก.พ.63 30,000              

164. โครงการพื้นที่อา่นสเีขยีว Green library ศนูย์วทิยฯ 20 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 

63

80,000              

165. สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 150,000            

166. จัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการส านกังานบริการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 150,000            

167. บริหารจัดการศนูย์อุดมศกึษาปะค า บริการวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 50,000              

โครงการจัดประชุมสามญัสภาคณาจารย์และขา้ราชการ
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168. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านกับริการ

วชิาการ

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 10,000              

169. โครงการสนบัสนนุผู้บริหารเขา้ประชุมเชงินโยบาย ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 800,000            

170. ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 230,000            

171. โครงการสร้างแรงจูงใจในการท างาน

1. โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์มว่ง - เหลอืงเกมส์ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 150,000            

2. โครงการสร้างคา่นยิมความรักและความรับผิดชอบ

ตอ่องคก์ร

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 500,000            

3. โครงการแขง่กฬีาอาจารย์และบคุลากร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,000,000         

4.โครงการสร้างความรักความผูกพัน ปใีหม่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 550,000            

5.โครงการขุมปญัญาราชภฏั (ตอ้นรับขุมปญัญาชอ่ใหม)่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 100,000            

6. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีบคุลากร

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 30,000              

172. งบส ารองเพือ่การบริหาร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 62 - ก.ย. 63 45,000,000       

173. โครงการฝึกซอ้มและเขา้ร่วมพระราชทานปริญญาบตัร กองพัฒฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 600,000            

174. โครงการจัดท าประกนัชวีติบคุลากร กองคลงัฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 500,000            

175. โครงการสมทบกองทนุสวัสดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั 

(งบรายได้)

กองคลงัฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,000,000         

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพร่ผลงานของอาจารย์อาวุโส (งานเกษยีณ)
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176. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ กองอาคารฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,848,300        

177. โครงการส าหรับงานเพิม่ - ลด งานกอ่สร้าง กองอาคารฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,000,000         

178. โครงการสร้างมหาวทิยาลยัสเีขยีว กองอาคารฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,000,000         

179. ประกนัคณุภาพการศกึษา ส านกัศลิปะฯ ต.ค 62 - พ.ค.63 20,000              

180. บริหารจัดการส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ส านกัศลิปะฯ ต.ค 62 - พ.ค.63 150,000            

181. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 150,000            

182. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 31,628             

183. โครงการบริหารจัดการกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.62 - 31 พ.ค. 63 30,900              

184. โครงการบริหารจัดการหนว่ยงาน สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 8,950                

185. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนกัศกึษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 15,000              

186. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจของ

ผู้ใชบ้ณัฑติที่ส าเร็จการศกึษาปกีารศกึษา 2561

คณะครุศาสตร์ 14 ก.พ. 63 10,000              

187. โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์และนกัศกึษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษที่มตีอ่หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 3,500                



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

188. โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลกัสตูรตอ่การบริหารจัดการหลกัสตูรศลิปศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 3,500                

189. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 3,500                

190. โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 3,500                

191. โครงการส ารวจความพงึพอใจดา้นการบริหารจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ของคณาจารย์

และนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค.63 3,500                

192. โครงการจัดท าจุลสารภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ต.ค.62, 10 ก.พ. 63 40,000              

193. โครงการจุลสารฦๅไทย คณะครุศาสตร์ 16 ต.ค.62 40,000              

194. โครงการจัดท าวารสารสหวทิยาการจัดการเพือ่เขา้สู่ฐาน 

TCI

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 110,000            



217,048,603   
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195. โครงการทบทวนแผนปฏบิตักิาร (Action plan) แผนกล

ยุทธท์างการเงนิ แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธท์าง

การเงนิ และปรับแผนปฏบิตักิาร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 63 20,000              

196. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมสีว่นร่วมของ

อาจารย์และบคุลากร

พยาบาลฯ 4 พ.ค. 63 13,090              

197. กองแผนฯ 22-24 พ.ค. 63 400,000            

198. กองแผนฯ 28-29 พ.ย. 62 50,000              

199. กองพัฒฯ 25 - 26 ม.ค. 63 20,000              

200. โครงการอบรมคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ

ประกนัฯ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 40,000              

201. ตรวจสอบภายใน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

202. ตรวจสอบภายใน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 30,000              

203. โครงการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,000              

204. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 62 - พ.ค. 63 40,000              

2. ระดบัพัฒนาคณุธรรมความ

โปร่งใส ในการด าเนนิงาน

โครงการอบรมการควบคมุภายใน

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรหนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการ I don’t cheat (ฉนัไมโ่กง)

โครงการอบรม การพัฒนาระดบัคณุธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น

ของฝ่ายปฏบิตังิานมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประจ าปี

การศกึษา 2562

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารบรืหารความเสี่ยง



217,048,603   

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

205. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดบัสาขาวชิา

และระดบัคณะวทิยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ต.ค. 62, 15 ม.ค. 63 10,000              

206. โครงการทบทวนแผนและจัดท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตัริาชการ และการบริหารความเสี่ยง คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศกึษา 

ชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและแข่งขันได้ในระดับสากล” 
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