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บทสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อเป็น

แผนในการปฏิบัติหลักในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ           

ของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้ระดมความคิด             

จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 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  557 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย 

       และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

                                                 ประกอบด้วย 7 ตัวชีว้ัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  71 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                  

ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 154 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิาร  

จัดการ รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล                 

         ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 3 กลยทุธ์ 2 เป้าประสงค์ 24 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้      

ให้มีความโดดเด่นสู่สากล    

                                      ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 70 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

      ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 120 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบรหิารจดัการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด    

                        ประกอบด้วย ๒ ตัวชีว้ัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 3 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

      จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ    

   ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 56 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :   พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 194 โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น  1,249 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงนิ  740,647,000 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. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญ

ที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ            

และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังนี ้

 ๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับ คณะ/หน่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 ๒. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4 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 
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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 
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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 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

๑)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม   

มาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

๓) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี             

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้า

ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๕) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสูส่ากล 

๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพสู่มาตรฐานสากล 

๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 
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นโยบายที ่๑ : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล   

  เป้าประสงค์ที่ ๑ :  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ  

          สื่อสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

  อุดม ศกึษาแหง่ชาติ (TQF) และสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความตอ้งการ 

    ของสังคมและประเทศ 

           ๑.๑.๒  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความ 

      ต้องการของสังคมและประเทศ 

          ๑.๑.๓  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 

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 
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กลยุทธ์ที่  ๒.๒ : สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

     และ/หรอืเอกชนทั้งภายในและ/หรอืนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จ านวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ 

             และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไป 

          ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ 

     พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ :  มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็น 

                 แหลง่ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

                          นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑ :  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่สู่มอือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

       ๑.๑.๒  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ :   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

     และนานาชาติ 

      ๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย 

      ๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน 

     การสอน บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้านต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔  : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน 

     ประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๔.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมืองานวิจัยกับหนว่ยงาน   

 ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

     เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

       เทคโนโลยีสู่ การพัฒนาความรู ้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

                          อย่างยั่งยืน  
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กลยุทธ์ที่  ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชวีิต    

       ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :   ๒.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

      ต่อชุมชน 

        ๒.๑.๒ จ านวนแหลง่การเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

        ๒.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ 

        ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

        ๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่ 

         ได้รับบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ 

      จัดการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๒.๑  จ านวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า 

                        กับการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่  ๒.๓  : สร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับหนว่ยงาน   

      ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับ 

หนว่ยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ   

ต่างประเทศ 

นโยบายที ่๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพเพื่อการบริหารจัดการความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

           รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

           ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 

      เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี 

       ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี  

       ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

ตัวชี้วัด  : ๑.๒.๑  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (University Ranking) 

    ๑.๒.๒  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื      

   (University Ranking) 
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เป้าประสงค์ที่  ๒  :  บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

          วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

      สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ 

                       น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ ๔  : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

       ความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บัณฑติมจีติส านึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ 

       ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

        ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต ้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง 

       ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  :   ๑.๑.๑ จ านวนฐานขอ้มูลด้านศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

     ๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

     ๑.๑.๓ จ านวนงานศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ 

               เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ปลูกฝังจติส านึกการสบืสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

        ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

      อีสานใต้ 

๑.๑.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ   

     ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยหน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งใน 

     ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 
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นโยบายที่ ๕ : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

        ปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  มีอาจารย์และบุคลากรที่มคีุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการตาม 

         เกณฑม์าตรฐานของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

       และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใหม้ีมาตรฐานตาม 

      กรอบของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

                       และนวัตกรรม สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชพี 

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 



 

 

9 
 

นโยบายที่ ๗ : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมคีุณธรรม  

           จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี  

          คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและ  

        นักศึกษาที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและการมสี่วนรว่ม 

       เพื่อน าไปสู่การสรา้งค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

     ๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้น า 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับบุคลากร 

      ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจสวัสดิการ  

       และสิทธิประโยชนแ์ก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ 

       และรักษาบุคลากรที่ดอีย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :   ๒.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ 

                 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่  1  :   มรีะบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด  

           ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

       เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ตัวชี้วัด  :   ๓.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา 

        ภายในและภายนอก 

      ๓.๑.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

      ๓.๑.๓  ระดับความส าเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ      

                 มหาวิทยาลัย 

         กลยุทธ์ที ่๓.๒  :  ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  :  ๓.๒.๑  ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรมและความ  

       โปร่งใสในการด าเนินงาน 
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เป้าหมายหลักในการพฒันามหาวทิยาลัย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

1. 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  
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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. ๒๕๖3 

8. บุคลากรมีเจตคติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มสีมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ 

๘.๑ โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ  

๒๔ โครงการ 
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โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
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ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๑  เร่งรัดการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม และมี

คุ ณภาพตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ

พัฒนานั กศึ กษาให้ มี คุณ 

ลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ .  พั ฒ น า คุ ณภ าพ

บัณฑิตให้ เป็ นไปตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ 

ธรรมมีทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางสังคม  มีการสื่อ 

สารการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

และสอดคล้องกับความ

ต้อง การของสังคม 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัด

กรองการรับนักเรียนและ

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 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

วิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า สู่  

มาตรฐานสากล 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ พัฒนากระบวนการ

การบูรณาการงานวิจัยเข้า

กับการจัดการเรียนการ

สอน  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้ งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 ๓. พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ าย 

ทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๒. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน

การบริการวิชาการโดย

บูรณาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ การพัฒนา

ความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชน

ท้องถิ่นให้ เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน  

 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชน

ใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๒.๒ พัฒนากระบวนการ

การบู รณาการบริ การ

วิชาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอน / งานวิจัย / 

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้ 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 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 เป็ นที่ ยอมรับในระดั บ

สากล 

๒. ยกระดับฐานข้อมูลและ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เชื่อถือได้ 

  ๒. บูรณาการสารสนเทศ

เข้ากับการเรียนการสอน  

งานวิจัย  บริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑. พัฒนาและเพิ่มทักษะ

ความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

อาจารย์ บุ คลากรและ

นักศึกษาให้สามารถน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๔  ส่งเสริม  สืบ

สาน  ท านุบ ารุง  และพัฒนา

ศิลปะวัฒน ธรรมให้มีความ

โดดเด่น 

 

๕. ส่งเสริม สืบสาน ท านุ

บ า รุ ง แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ให้ มี ความโดดเด่ นสู่

สากล 

 

๑. บัณฑิตมี จิ ตส านึ ก

อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสาน  

สร้ างองค์ ความรู้ และ

ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ แสดงถึ ง เอกลั กษณ์

และอัตลักษณ์ศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต ้

 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๒ ปลูกฝังจิตส านึกการ

สื บสานอนุ รั กษ์ ศิ ลป 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่ นอี สานใต้ ให้ กั บ

นักศกึษา 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่ วมมื อทางด้ านศิ ลป 

วัฒนธรรมภู มิ ปั ญญา

ท้ องถิ่ นกั บหน่ วย งาน

ภายนอกเพื่ อเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

นโยบายที่ ๕ ยกระดับการ

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี

๖. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากรทุกระดับสู่การ

๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่

มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ต า ม เ กณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงการ

๑.๑ จั ดท าแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรให้มี

มาตรฐานตามกรอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา 
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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 



 

 

19 
 

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 
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แผนปฏิบัตกิาร  (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

9 หลักสูตร 

๑.๑.๒ จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

1 หลักสูตร 

๑.๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและผ่านเกณฑ์

การประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

75 หลักสูตร 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรองการ

รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาสทาง

การศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

90 คน 

๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 3,800 คน 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา 

17 สาขา 

๒.๑.๒ จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

60 โครงการ 

๒.๑.๓ ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 85 

๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

74 โครงการ 

๒.๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 85 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน 

๒.๒๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน 

26 โครงการ 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๒.๓.๑ จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน
วิชาการและวิ ชาชีพในระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

41 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2  
เร่งรัดการวิจัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย

ใหม่สูม่อือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 44 

๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิจั ยที่ น าไปใช้

ประโยชน ์

57 ผลงาน 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

70 ผลงาน 

๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุน 

ทุนวิจัย  

30 ล้านบาท 

๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

25 ผลงาน 

๑.๓  พัฒนากระบวนการการบูรณา

การงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

39 ผลงาน 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิ จั ยและนวั ตกรรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

๑.๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

20 หน่วยงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

57 โครงการ 

1.๑.๒ จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

28 แหลง่ 

1.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

23 หลักสูตร 

1.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทางวิชาการ 

ร้อยละ 85 

1.๒ พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.๒.๑ จ านวนโครงการบูรณาการการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

53 โครงการ 

1.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ /หรือ เอกชนทั้ ง ในและ /หรื อ

ต่างประเทศ 

1.๓.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ      

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ 

50 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ

เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยที่มตี่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 85 

๑.๒ ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับที่ 33 

๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (University 

Ranking) 

อันดับที่ 2 

2.1  พัฒนาและเพิ่ มทักษะความรู้

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากร และ

นักศกึษาใหส้ามารถน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 โครงการ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ สง่เสริม  สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

ใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

อีสานใต ้

3 ฐานข้อมูล 

๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 14 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 

48 โครงการ 

๑.๒.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

16,000 คน 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

หน่ วยงานภายนอกเพื่ อ เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

๑.๓.๑ จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ         

และ/หรือเอกชนทั้ งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 

23 หนว่ยงาน 
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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 

18 คน 

๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อใน

ระดับ ป.เอก 

19 คน 

๒.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์

และบุ คลากรให้ มี ทั กษะและขี ด

ความสามารถในการท าวิจัย บริการ

วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

42 โครงการ 

๒.๑.๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑก์ารสอบภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 60 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน

และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

ร้อยละ 15 

๑.๑.๒ จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 39 ช่องทาง 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

    บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านิยมของ

องค์กรที่มวีัฒนธรรมคุณภาพ 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกใหเ้กิด

วัฒนธรรมองค์กร 

25 โครงการ 

๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา

ความเป็นผูน้ า 

18 โครงการ 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สร้างแรงจู งใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 95 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1๑.๑ ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

ระดับ 4.51 

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 

ระดับ 5 
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แผนปฏิบัตกิาร (แสดงหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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 

 

 

 

 

 

 

 

10 

9 

2 

6 

2 

- 

- 

- 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

  

  

  

  

  

  

  

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ประกันคุณภาพการศกึษา 

หลักสูตร 

 

 

 

75 

18 

๑7 

15 

๑๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 



 

 

31 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   

  
หลักสูตร 

  

  

5 

8 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิ เศษ ความประพฤติดีหรือผู้ด้อย 

โอกาสทางการศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

คน 

 

90 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

5 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ  คน ๓,๘๐๐ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการ

จัดการเรยีนการสอน 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา  

  

  

  

  

สาขา 

 

 

 

 

 

 

17 

- 

1 

2 

4 

๓ 

๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

60 

14 

12 

๑๔ 

๙ 

๖ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

32 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

9 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณธรรม

จรยิธรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษ          

ที ่๒๑ 

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

74 

18 

๑7 

๑5 

๑๑ 

5 

8 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน  

  

  

  

  

โครงการ 

  

  

  

  

  

  

26 

3 

4 

๕ 

๓ 

๓ 

8 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

33 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

3 

3 

3 

9 

6 

๑ 

4 

12 

 

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 

 

 

 

 

 

 

44 

30 

35 

45 

35 

80 

40 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

57 

20 

23 

๑๐ 

๓ 

๓ 

8 

10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

34 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนผลงานวิจั ยที่ ไ ด้ รั บการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

70 

20 

12 

๕ 

๒ 

๙ 

๑2 

๑๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท 30 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 

 

25 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

6 จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

 

ผลงาน 

 

๓9 

๑ 

5 

3 

6 

๓ 

๓ 

8 

๑๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

20 

๒ 

๒ 

3 

๒ 

2 

๓ 

2 

4 

ภาพรวม 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

35 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

                                    เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองตอ่ชุมชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕7 

๙ 

5 

8 

๘ 

๓ 

๓ 

8 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒8 

๑ 

๓ 

4 

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 



 

 

36 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒3 

๑ 

๒ 

5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

๘5 

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 

 

53 

๙ 

๓ 

8 

๕ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักงานบรกิารวชิาการ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 



 

 

37 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๓ 

8 

๘ 

5 

๑ 

๑ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- ส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐและ /  หรือเอกชนทั้ ง ใน

ประเทศและ /หรือต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

๑ 

๖ 

4 

๗ 

๑ 

๓ 

4 

๑๐ 

5 

๑ 

๑ 

5 

2 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 
 

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 

 

 

๘5 

 

 

ส านักวิทยบริการฯ 

 

 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับ 

 

33 

  

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดั บภาคตะวั นออก เฉี ย ง 

เหนอื (University Ranking) 

อันดับ 

 

 

2 

 

 

  

  

  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓9 

๓ 

๑ 

10 

๑๕ 

๕ 

๓ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวาม 

     โดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสริม  สบืสาน สรา้งองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 
ฐานขอ้มูล 

   

3 

 

ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 

2 จ านวนงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑4 

๓ 

๑ 

3 

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 ๔8 

21 

๒ 

4 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 



 

 

40 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑5 

 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

   (กองพัฒนานักศกึษา) 

5 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 

คน 

 

 

๑6,๐๐๐ 

 

 

ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 

 

6 จ านวนเครือข่ ายหน่ วยงาน

ภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้งใน

ประเทศและ / หรอืต่างประเทศ 

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

23 

๑ 

๓ 

2 

๑ 

๑ 

๑5 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

  (กองพัฒนานักศึกษา) 
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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 

 

 

 

 

 

 

๑8 

๓ 

4 

๓ 

๓ 

๒ 

๓ 

กองการบริหารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อ

ในระดับ ป.เอก  

  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

19 

5 

7 

๒ 

4 

- 

๑ 

กองการบริหารงานบุคคล 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

7 

4 

4 

๔ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑๐ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 

42 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ผา่นเกณฑก์ารสอภาษาอังกฤษ 

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

60 

60 

6๐ 

6๐ 

6๐ 

6๐ 

6๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

      ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่

ละปี  

ร้อยละ 

 

 

 

15 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓9 

๒3 

2 

1 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม 

     และวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

                                             บุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการที่ปลูกจิต ส านึก

ให้เกดิวัฒนธรรมองคก์ร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒5 

6 

3 

3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

๔ 

3 

2 

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 

  

   

95 

  

  

ส านักงานอธิการบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ระดั บค วามส า เ ร็ จ ข องกา ร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๔.51 

๔.51 

4.50 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.51 

๔.51 

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 

๙5 

๙๐ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๙๒ 

๘๐ 

๙๐ 

๙5 

90 

90 

๙๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จการจัดการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

4 

 

 

ระดับความส าเร็จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน 

ระดับ 

  

  

5 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 
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โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏบิัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 



1. พัฒนาคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเปน็ที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล

๒ ๖ ๑๓ ๕๕๗ 34,737,566    

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดบั

คณุภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล

1 4 7 ๗๑ 20,189,282    

3. พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถา่ยทอด

เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน

1 3 6 ๑๕๔ 48,573,050    

4. พัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

สารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการ

รองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเปน็ที่

ยอมรับในระดบัสากล

2 3 4 ๒๔ 6,718,070      

5. สง่เสริม สบืสาน ท านบุ ารุงและเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดด

เดน่สู่สากล

1 3 6 ๗๐ 2,085,506       

6. พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานอาจารย์

และบคุลากรทกุระดบัสู่การปฏบิตังิาน

อย่างมอือาชพีสู่มาตรฐานสากล

๒ 2 4 ๑๒๐ 11,520,829     

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและ

สทิธปิระโยชนข์องมหาวทิยาลยัใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ

1 1 2 ๓ 14,756,000     

8. สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิตังิาน

ที่มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคณุภาพ

2 2 3 ๕๖ 356,191,050   

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรร

มาภบิาล

1 2 4 ๑๙๔ 245,875,647 

๑๓ 26 49 1,249  740,647,000 รวม

จ ำนวนเงนิ

งบประมำณ

ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

จ ำนวน 

กลยทุธ์

จ ำนวน

ตัวชี้วัด

จ ำนวน

โครงกำร

ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
จ ำนวน

เป้ำประสงค์
ประเด็นยทุธศำสตร์



ยทุธศำสตรท่ี์ 1

พฒันำคุณภำพบณัฑิตให้เปน็ไปตำมมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชพี

เปน็ท่ียอมรบัตำมมำตรฐำนสำกล



    34,737,566

1. ตดิตามและปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ ประจ าปี

การศกึษา 2563

คณะครุศาสตร์ 7 ต.ค. 63 90,000           

2. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) หลกัสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยี

และคอมพวิเตอร์ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 12 ต.ค. 63 -  18 ก.พ. 64 10,000           

3. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาและพัฒนา

หลกัสตูร

คณะครุศาสตร์ 15 พ.ค. 64 8,500             

4. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์นกัศกึษาหลกัสตูร

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 28 ม.ีค. 64 5,000             

5. โครงการทวนสอบหลกัสตูร ค.ม. และปร.ด. สาขาวชิาการ

บริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 3 พ.ค. 64 10,500           

6. ปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 15 พ.ค. 64 10,000           

7. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและตดิตามผล

การด าเนนิงาน กลุ่มวชิาทดสอบและวจิัยการศกึษา

คณะครุศาสตร์ พ.ค. 64 5,000             

๑. พัฒนาและปรับปรุง

หลกัสตูรใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดม 

ศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูง ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑  :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร



    34,737,566

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

8. โครงการทวนสอบและปรับปรุงรายวชิา คณะครุศาสตร์ 16 ต.ค.63 5,000             

9. โครงการปรับปรุงและตดิตามผลการด าเนนิงานรายวชิา

กลุ่มจิตวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ 31 ม.ีค 64 5,000             

10. การพัฒนาหลกัสตูร ค.ม.การบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 12 พ.ย. 63 10,000           

11. การพัฒนาหลกัสตูร ปร.ด. การบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 13 พ.ย. 63 10,000           

12. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาต ิTQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

13. โครงการทวนสอบและปรับปรุงรายวชิา คณะครุศาสตร์ 16 ต.ค. 63 10,000           

14. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์นกัศกึษา หลกัสตูรครุศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 16 ต.ค.63 6,000              

15. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษใหม้ี

คณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามกรอบ TQF

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 – พ.ค. 64 60,000            

16. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 63

5 พ.ค. 64

91,000           

17. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร สาขาวชิาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 16 ธ.ค. 63 20,000           

18. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาต ิTQF จ านวน 4 หลกัสตูร

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ต.ค. 63 -31 ม.ค. 64 40,000



    34,737,566

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
          ระยะเวลำ           

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

19. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000

20. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 10,000

21. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒกิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 15,000

22. โครงการพัฒนาหลกัสตูรสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 8,000             

23. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 20 พ.ค. 64 10,000           

24. โครงการพัฒนาหลกัสตูรบณัฑติศกึษาทางวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

25. โครงการทวนสอบหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 - 28 พ.ค. 64 25,000           

26. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัอุดมศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 22 ม.ีค. 64 15,000           

27. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมา

ตฐานผลการเรียนรู้สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 9 เม.ย. 64 10,000           

28. โครงการตดิตามคณุภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 8,000             

29. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ีค. - 30 พ.ค. 64 11,000           
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30. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 63 -31 ส.ค. 64 200,115         

31. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒอุิดมศกึษาแหง่ชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000             

32. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒอุิดมศกึษาแหง่ชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 10,000           

33. โครงการพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 70,000           

34. โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร วจิัยเพือ่

การพัฒนาหลกัสตูร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 2,000             

35. โครงการพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 7,000             

36. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

37. โครงการจัดท าหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูร วจิัยเพือ่

การพัฒนาหลกัสตูร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

38. โครงการสมันาการเรียนการสอน ปกีารศกึษา 2563 

(วพิากษข์อ้สอบ ทวนสอบ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. 63, 

ม.ค.,เม.ย.,ส.ค.64

29,220           

39. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บณัฑติ (หลกัสตูรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 12,780          

40. แผนงานปรับปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บณัฑติ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 11,400           
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41. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลกัสตูร/ทวนสอบหลกัสตูร ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64           180,000

42. การพัฒนาหลกัสตูรและการปรับปรุงการด าเนนิการ

หลกัสตูร

สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 150,000         

43. การปรับปรุงรายวชิาศกึษาทั่วไปวชิาตา้นทจุริตศกึษา/วชิา

เศรษฐกจิพอเพยีง

สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 31พ.ค. 64 150,000         

44. การด าเนนิการรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 31พ.ค. 64 300,000         

45. สง่เสริมหลกัสตูร CWIE สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 31พ.ค. 64 30,000           

46. โครงการพัฒนาขอ้สอบมาตรฐาน (BRU English Test) สนง.ตา่งประเทศ 1 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 150,000         

47. โครงการการเตรียมความพร้อมทางการเรียนของนกัศกึษา

สาขาวชิาภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะครุศาสตร์ 21 พ.ย. 63 10,000           

48. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 15 พ.ย. 63 10,000           

49. โครงการการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ คณะครุศาสตร์ 21 พ.ย. 63 35,000           

50. โครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมกอ่นเรียน

ของนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา 

ชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 22 - 23 พ.ค. 64 10,000           

51. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหม ่ สาขาวชิา

นาฏศลิป์

คณะครุศาสตร์ 21 - 23  พ.ค. 64 20,000           

52. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

2. พัฒนากระบวนการคดั

กรองการรับนกัเรียนและ

นกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่
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53. โครงการทดสอบทกัษะทางดนตรี คณะครุศาสตร์ 13 - 17 ก.พ. 64 10,000           

54. โครงการปรับพื้นฐานนกัศกึษาใหม่ คณะครุศาสตร์ 11 - 26 พ.ค. 64 10,000           

55. กจิกรรมอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

กอ่นเรียนของนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

ชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 24 - 27 พ.ค. 64 15,000           

56. กจิกรรมอบรมคณุธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัยชัน้ปทีี่ 1

คณะครุศาสตร์ 28 พ.ค. 64 15,000           

57. โครงการปฐมนเิทศเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหม ่

สาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 29 - 30  พ.ค. 64 20,000           

58. โครงการปรับพื้นฐานนกัศกึษาและสานสมัพันธน์อ้งพี ่

สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 17 ต.ค. 63 10,000           

59. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาและปรับพื้นฐาน

ทกัษะภาษาอังกฤษของนกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17 - 19 พ.ค.64 25,000

60. โครงการพัฒนากระบวนการรับและเตรียมความพร้อม

นกัศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 - 23 พ.ค.64 25,000

61. โครงการปรับพื้นฐานความพร้อมทางการเรียนของ

นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 พ.ย. 63 10,000
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62. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทกัษะดนตรี/ทกัษะ

ภาษาอังกฤษดา้นดนตรีส าหรับนกัศกึษาใหม่

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 - 28 พ.ค. 64 20,000

63. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิบรรณารักษ

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 64 14,000

64. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และพธิไีหวค้รู สาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 5 ม.ิย. 64 25,000

65. โครงการการสร้างเครือขา่ยการประชาสมัพันธ ์(รปม.) คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ต.ค. 63 40,000

66. โครงการเปดิประตสูู่มหาวทิยาลยั Open House คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 20,000           

67. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 9 สาขา คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 54,000           

68. โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่เชงิรุกในโรงเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ิย. 64 10,000           

69. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรมหาบณัฑติสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ดจิิทลั

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 25,000           

70. เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนส าหรับนกัศกึษาใหม่

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ค. 64 5,000             

71. โครงการประชาสมัพันธแ์ละแนะแนวการศกึษาตอ่สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 30 ม.ิย. 64 10,000           
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72. โครงการเตรียมความพร้อมรับนอ้งใหมน่วัตกรรมอาหาร

และแปรรูป

คณะวทิยาศาสตร์ 13 ม.ค. 64 2,000             

73. โครงการการเตรียมความพร้อมของสาขาวชิาภมูศิาสตร์

และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 30 พ.ค. 64 15,000           

74. โครงการแนะแนวศกึษาตอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 63 20,000           

75. โครงการคา่ยวชิาการไอท ี: (IT BRU CAMP) ประจ าป ี

2564

คณะวทิยาศาสตร์ 24 ม.ค. 64 10,000           

76. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิา

ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 63 1,000             

77. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 22 พ.ค. 64 10,000           

78. โครงการแนะแนวประชาสมัพันธส์าขาวชิาตา่งๆ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 30  ม.ค. 64 5,000             

79. โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนว และเปดิบา้นสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 - 26 ต.ค. 63

21 - 23 ม.ค. 64

11,500           

80. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษาและประชาสมัพันธ์

 สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 พ.ย. 63 - 31 ม.ีค. 64 15,000           

81. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสู่การฝึกประสบการณ์

วชิาชพีและสหกจิศกึษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 ต.ค. 63 5,000             
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82. การประชาสมัพันธก์ารรับนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูร

ของคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

83. ประชาสมัพันธแ์ละเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 64 10,000           

84. โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

85.  การประชาสมัพันธก์ารรับนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ใน

หลกัสตูรของคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

86. โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษา

และแนะแนวการศกึษาในหลกัสตูร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค 63 - 20 ก.พ 64 15,000           

87. โครงการประชาสมัพันธก์ารรับ/คดัเลอืก นศ.ปกีารศกึษา 

2564

คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย. 63 - พ.ค. 64 8,000             

88. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการรับ

นกัศกึษาในพื้นที่ชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 1,250             

3. จัดระบบทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอนใหม้ี

ประสทิธภิาพ

89. โครงการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการศกึษาและการท างานประจ าสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 48,560           

90. โครงการจัดหาวัสดคุรุภณัฑท์างการศกึษาสาขาวชิา

ศลิปศกึษา

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 63 64,850           

91. โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ 5 - 15 ม.ค. 64 27,500           

92. โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ 5 - 15 ม.ค. 64 55,000           
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93. โครงการจัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 48,640           

94. จัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์  1 - 15 ม.ค. 64 40,590           

95. โครงการจัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ต ารา เพือ่การ

เรียนการสอน สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 65,000           

96. โครงการเสริมประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์

ทั่วไปเพือ่การจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 15 เม.ย. 64 48,000           

97. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรียน

การสอน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000

98. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค .63 10,000

99. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 19,240

100. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ส านกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการหลกัสตูรและการเรียนการสอน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 685,600         

101. โครงการปรับปรุงเพืม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสู่ความ

เปน็เลศิและปรับปรุงอาคารสถานที่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 144,800         

102. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาส าหรับ

หอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

103. โครงการจัดซื้อครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดา้นการ

สื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 15,000           
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104. โครงการจัดซื้อครุภณัฑห์อ้งปฏบัตักิารสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 15,000           

105. พัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 190,260         

106. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและบ ารุงรักษาหอ้งปฏบิตักิาร 

จัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 266,535         

107. โครงการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63 5,000             

108. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้และแหลง่ฝึก

ประสบการณ์สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 59,000           

109. โครงการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

จัดการศกึษา สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000             

110. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิาร จัดหาวัสดปุระกอบ

หอ้งปฏบิตักิาร ซอ่มแซมครุภณัฑ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

111. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม หอ้งปฏบิตักิารเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพชื

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 20,000           

112. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารและซอ่มแซมครุภณัฑ ์

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - 30 พ.ย. 63 5,000             

113. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์เพือ่การศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. - ธ.ค. 63 30,000           
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114. โครงการคา่หนงัสอืเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 418,800         

115. โครงการคา่อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,400         

116. โครงการคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 270,200        

117. โครงการคา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64 1,740,100     

118. โครงการคา่อาหารกลางวันนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 3,510,000      

119. โครงการจัดหาครุภณัฑค์ณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ  2564

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 743,190        

120. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษา

คณะครุศาสตร์  ปงีบประมาณ  2564

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 500,000         

121. โครงการจัดซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่สง่เสริมการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มวชิาหลกัสตูรและการสอน

คณะครุศาสตร์ 14 ต.ค. 63 11 ม.ค. 64 28,250           

122. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัด

การศกึษา หลกัสตูร ค.ม. สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 148,000         

123. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัด

การศกึษา หลกัสตูร ปร.ด. สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 50,000           

124.  โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่สง่เสริม

ประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มวชิาพื้นฐานการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 50,000           
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125. จัดหาทรัพยากรเพือ่การเรียนการสอน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 104,660         

126. จัดหาวัสดกุารเรียนการสอนดนตรีศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา คณะครุศาสตร์ 1  ต.ค. - 30  ธ.ค. 63 34,000           

127. โครงการจัดซื้อ จัดหาและซอ่มแซมวัสดอุุปกรณ์เพือ่การ

จัดการเรียนการสอนสาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1  ต.ค. - 20  ธ.ค. 63 81,110           

128. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิานาฏศลิป ์ปงีบประมาณ 2564

คณะครุศาสตร์ 1  ต.ค. - 20  ธ.ค. 63 6,260              

129. โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอน สาขาวชิาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 21 ต.ค. 63 26 ม.ค. 64 

7 ก.ค. 64

34,900           

130. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการในดา้นการ

เรียนการสอน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 991,567

131. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาเพือ่รองรับการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 6,884

132. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษา 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000

133. โครงการจัดหาทรัพยากรและครุภณัฑด์า้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000
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134. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและ

สนบัสนนุการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 208,040

135. โครงการจัดหาทรัพยากร วัสด ุและครุภณัฑเ์พือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 

30 ม.ีค. 64

110,000

136. โครงการจัดซื้อครุภณัฑส์าขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

การคา้สมยัใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

137. โครงการจัดซื้อครุภณัฑส์าขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 9,000             

138. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างวชิาชพีสาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,745          

139. โครงการจัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอน สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 149,000         

140. โครงการงบวัสดเุรียนการสอน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การคา้สมยัใหม ่คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000         

141. โครงการจัดหาวัสดเุพือ่การเรียนการสอน สาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 37,510          

142. โครงการจัดหาวัสดทุี่ใชใ้นการเรียนการสอน สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 48,000           

143. โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอนสาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           
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144. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2563”

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 158,972        

145. การจัดซื้อวัสดสุ าหรับการเรียนการสอนหลกัสตูร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดจิิทลั

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

146. โครงการจัดซื้อครุภณัฑท์างการศกึษา สาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

147. โครงการจัดหาครุภณัฑส์ิ่งสนบัสนนุการจัดการเรียนการ

สอน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000           

148. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่การศกึษา คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 387,200        

149. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 63, 10 ม.ค. 64 684,481         

150. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมแีละบ ารุง-ซอ่มแซม

อุปกรณ์ เคร่ืองมอืสาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,786        

151. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาส าหรับหอ้งปฏบิตักิาร

 สาขาวชิานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 3,000             

152. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาส าหรับ

หอ้งปฏบิตักิารทางคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 63 110,000         

153. การจัดซื้อครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนนุการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           
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154. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม วัสดอุุปกรณ์และ

ครุภณัฑ ์เพือ่การเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 63, 11 ม.ค. 64, 

5 เม.ย. 64, 5 ก.ค. 64

8,564             

155. โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์และสารเคม ีเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการจัดการศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 129,872        

156. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน ปี

การศกึษา 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 631 ธ.ค. 63

1 ม.ีค. 64

36,145           

157. โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์เพือ่สง่เสริมการเรียนการ

สอนของอาจารย์สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 5 ต.ค. 63 20,090

158. โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.64 40,000

159. โครงการจัดหาวัสดคุรุภณัฑเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษา

 สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000

160. โครงการจัดหาวัสดฝึุกดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 ต.ค. 63,12 ม.ค. 64, 

7 เม.ย. 64

102,190

161. การจัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการ

สอนประจ าศนูย์วทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 ของ

เดอืน

200,000         
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162. สนบัสนนุวัสดฝึุกปฏบิตั ิและสนบัสนนุกจิกรรมแกน่กัศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

163. โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่จัดการเรียนการสอน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 209,681         

164. วัสดฝึุกปฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 44,700           

165. วัสดฝึุกปฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิสแ์ละการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000           

166. โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์พัฒนาคณุภาพการเรียนการ

สอน

โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 185,250         

167. โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองนอนและของใช้ โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 239,750        

168. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการ

สอนในหอ้งปฏบิตักิาร

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค.63 - ม.ีค.64 30,000           

169. โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองลกูเสอืเบื้องตน้ส าหรับศษิย์

เกา่และศษิย์ปจัจุบนั

คณะครุศาสตร์ 21- 29 ก.พ. 64 15,000           

170. โครงการศกึษาพัฒนาบคุลกิภาพและศกึษาแหลง่เรียนรู้

ฟสิกิส์

คณะครุศาสตร์ 23 - 25 ธ.ค. 63 40,000           

171. พัฒนาองคค์วามรู้ดา้นนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 13 - 14 ม.ีค. 64 15,000           

172. โครงการจัดการองคค์วามรู้ดา้นจารีตดา้นนาฏศลิปไ์ทย 

"ไหวค้รูและครอบครูดา้นนาฏศลิปไ์ทย"

คณะครุศาสตร์ 3 - 4  ก.ค. 64 50,000           

4. พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่มุ่งเนน้ใหน้กัศกึษา

เปน็นกัปฏบิตัอิย่างมอือาชพี 

ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีติ
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173. โครงการน าเสนอผลงานวจิัยนาฏการ  2563  “นาฏย

ประดษิฐ์  คร้ังที่  12”

คณะครุศาสตร์ 1 – 10 ม.ีค. 64 40,000           

174. โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี ่ฟสิกิสป์ใีหม ่2564 คณะครุศาสตร์ 16 ธ.ค. 63 5,000             

175. โครงการชาวฟสิกิสร้์อยดวงใจ ใฝ่ธรรมะ คร้ังที่ 10 คณะครุศาสตร์ ม.ค. 64 3,000             

176. โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์นอ้งพีฟ่สิกิส ์คร้ังที่ 9 คณะครุศาสตร์ 16 ธ.ค. 63 5,000             

177. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 3

 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 16 - 17 มค 64 68,000           

178. โครงการเสริมคณุลกัษณะความเปน็ผู้บริหารสถานศกึษา

และผู้บริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 63 46,000           

179. โครงการสร้างคา่นยิมองคก์รสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 17 - 18 ต.ค. 63 25,000           

180. โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพทางดา้นพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ธ.ค. 63 - ก.พ.64 40,000           

181. โครงการสอนสขุศกึษาและพลศกึษาในโรงเรียน คณะครุศาสตร์ 26 - 27 ธ.ค.63 15,000           

182. โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 25 ธ.ค. 63 20,000           

183. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1

 สาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 7 ม.ิย. 64 5,760             

184. โครงการกฬีาสานสมัพันธน์กัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 16 ม.ค. 64 12,110           

185. โครงการศกึษาดงูานดนตรีระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ 13 - 14 ม.ีค. 64 40,000           
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186. เสริมสร้างทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษาครู คณะครุ

ศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 7- 8 พ.ย. 14-15 พ.ย. 

63 21-22 พ.ย. 63

 28-29 พ.ย. 63

60,000            

187. โครงการพัฒนาคณุลกัษณะของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ที่

พงึประสงค์

คณะครุศาสตร์ 16 ต.ค. 63

20 ส.ค. 64

90,000           

188. โครงการอา่น คดิ พนิจิวรรณกรรม คร้ังที่ 7 คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ก.พ. 64 24,840           

189. สง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลก

ศตวรรษที่ 21  (โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสบืทอด

ท านองร้อยกรองไทย)

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 63 55,000           

190. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 : (โครงการศกึษาเรียนรู้นอก

สถานที่เพือ่วชิาการและวชิาชพีครู)	

คณะครุศาสตร์ 1 - 3 ก.พ. 64 57,500           

191. พัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 21 พ.ย. 63 -

30 พ.ค. 64

110,000         

192. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดจิิทลัส าหรับนกัศกึษาครู 

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 30 ม.ีค. 64 60,000            

193. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด ์4.0

คณะครุศาสตร์ 27 ก.พ. 64 30,000           
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194. โครงการสนบัสนนุนกัศกึษาสง่ผลงานเขา้ประกวด คณะครุศาสตร์ 25 พ.ย. 63 - 14 ม.ีค. 64 10,000           

195. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ คณะครุศาสตร์ 29 พ.ย. 63 30,000           

196. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาและการสื่อสารรายวชิาสู่สากล

 สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 4 - 30 ม.ค. 64 5,000             

197. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิปด์า้น

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 17– 18 ก.ค 64 5,000             

198. โครงการไหวค้รู สู่ขวัญ สอ่งทาง สร้าง “ ฅน ” ฟสิกิส ์ปี

การศกึษา 2563

คณะครุศาสตร์ 17 ม.ิย. 64 4,000             

199. โครงการ “เตรียมความพร้อม สู่การเปน็ครูฟสิกิส”์ คณะครุศาสตร์ 21 ต.ค. 63 7,000             

200. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนสาขาวชิา

ฟสิกิสห์ลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ ปกีารศกึษา 2564

คณะครุศาสตร์ พ.ค. 64 10,000           

201. โครงการพัฒนาและสง่เสริมทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ส าหรับนกัศกึษา หลกัสตูร 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์(Table Talk)

คณะครุศาสตร์ 7 ม.ิย. 64 5,000             

202. ศกึษาดงูานการจัดการศกึษาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 28 - 30 พ.ย.  63 46,000           

203. โครงการเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะครูวทิยาศาสตร์

ส าหรับนกัศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 24 - 25 ต.ค. 63 36,500           

204. โครงการนทิรรศการศลิปกรรม คณะครุศาสตร์ 11 ก.พ. 64 40,000           

205. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 - 21 ม.ค. 64 10,000           
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206. โครงการอบรมการวัดและประเมนิสมรรถนะผู้เรียน คณะครุศาสตร์ ม.ค. 64 10,000           

207. โครงการพัฒนาสมถรรนะนกัศกึษาดา้นการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ก.พ. 64 40,000           

208. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพนกัศกึษาเพือ่การเปน็ผู้บริหารใน

ศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 27 พ.ย. 64 46,000           

209. โครงการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) 

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 19 ก.พ. 64 46,000           

210. โครงการอบรมเพลงและดนตรีส าหรับเดก็ปฐมวัย นกัศกึษา

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัยชัน้ปทีี่ 1-2

2) โครงการอบรมนทิานและสื่อการเรียนการสอนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัยชัน้ปทีี่ 3-4

คณะครุศาสตร์ 16 - 17 ม.ค. 64

23 - 24 ม.ค. 64

60,000            

211. จัดศกึษาดงูานแหลง่เรียนรู้ดา้นการศกึษาปฐมวัยของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 				ชัน้ปทีี่ 3

คณะครุศาสตร์ ม.ค. 64 75,600           

212. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิาพลศกึษาดา้น

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 13 – 14 ม.ีค 64 20,000           

213. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิาพลศกึษา ดา้น

คอมพวิเตอร์

คณะครุศาสตร์ 6 - 7 ก.พ.64 15,000           

214. โครงการทศันศกึษานกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 7 - 10 เม.ย. 64 35,000           
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215. โครงการอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง และอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 22 พ.ย. 63 20,000           

216. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการเขา้ร่วมประชุมเวที

วชิาการดา้นหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ ม.ค. 64 30,000           

217. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ 

ส าหรับนกัศกึษาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 2 - 3 ต.ค. 63 20,000           

218. โครงการพัฒนาทกัษะทฤษฎแีละปฏบิตัดินตรี คณะครุศาสตร์ 17-18 ธ.ค. 63 20,000           

219. โครงการศกึษาดงูานนกัศกึษาสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 21-22 ก.พ. 63 30,000           

220. โครงการเตรียมความพร้อมความเปน็ครูดนตรี ระดบั

บณัฑติศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 – พ.ค. 64 40,000           

221. สมัมนาทางดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 – พ.ค. 64 60,000            

222. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยทางดนตรี ส าหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 – พ.ค. 64 40,000           

223. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 30 ต.ค. 63 50,000           

224. โครงการอบรมสมัมนาส าหรับอาจารย์และนกัศกึษา

เกี่ยวกบัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  ปกีารศกึษา  2563

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 – พ.ค. 64 253,690         

225. โครงการนเิทศการสอนและตดิตามผลการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครูในสถานศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 63-    15 พ.ค. 64 656,000         
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226. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วชิาชพีครูส าหรับนกัศกึษา

ครูนาฏศลิป์

คณะครุศาสตร์ 1 - 10 ก.พ. 64 10,000           

227. โครงการรายงานตดิตามผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

การบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 31 ม.ีค. 64 20,000           

228. กจิกรรมปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

ชัน้ปทีี่ 5

คณะครุศาสตร์ 13 ม.ีค. 64 7,000             

229. กจิกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ขัน้ปฏบิตังิาน

วชิาชพีครู นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 2,500             

230. โครงการจัดแขง่ขันทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่ความเปน็เลศิ

ทางวชิาการ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 - 15 ม.ค. 64 25,000

231.  โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติดา้นทกัษะภาษาอังกฤษสู่

มาตราฐานสากลระดบัปริญญาตรีเทยีบเทา่ C1 ตาม

มาตราฐานสากล Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค. 64 25,000

232. โครงการศกึษาดงูานเพือ่สง่เสริมและพัฒนารูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้เชงิบรูณาการกบัการท างาน (WIL)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 - 15 ม.ีค. 64 25,000

233. โครงการคา่ยพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนกัศกึษาตามอัต

ลกัษณ์ของสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 - 12 ธ.ค. 63 20,000
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234. โครงการสง่เสริมและพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ

235. กจิกรรมสร้างสรรคว์ัฒนธรรมไทยสู่ความเปน็นานาชาต ิ

(Business English Day)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 ต.ค. 63 60,000

236. กจิกรรมเพิม่ทกัษะทางวชิาการ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 พ.ย.63 - 20 ก.พ. 64 5,000

237. กจิกรรมคา่ยภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ม.ีค.64 50,000

238. โครงการทวนสอบ ก ากบัและตดิตามการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 เม.ย.- 20 ก.ค. 64 5,000

239. กจิกรรมสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ก.พ. 64 10,000

240. โครงการจุลสารสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 63, 31 ม.ีค. 64 40,000

241. โครงการทศันศกึษาและดงูานสื่อสารมวลชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 - 21 ก.พ.64 50,000

242.  โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหแ้กน่กัศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ม.ค. 64 17,000

243. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษใหแ้ก่

นกัศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 ม.ค. 64 17,000

244. โครงการสนบัสนนุการจัดสมัมนาและแขง่ขันทกัษะศลิปะ

ดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ธ.ค. 63 5,000
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245. โครงการแลกเปลี่ยนทกัษะทางวชิาการดา้นการพัฒนาสงัคม

 (CSD สมัพันธ)์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 - 30 ก.ค. 64 42,240

246. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี

กฎหมาย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17 - 18 ต.ค. 63 10,000

247. โครงการศกึษาดงูานกระบวนการยุตธิรรมทางดา้นกฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ธ.ค 63 

18 - 22 ม.ค.64

25,000

248. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ

249. กจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ปกีารศกึษา 2564 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 ม.ิย. 64 20,000

250. กจิกรรมประกวดเพลงมาร์ช ดาวเดอืน และดาวเคยีงเดอืน 

ปกีารศกึษา 2564

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 25 ก.ย. 64 40,000

251. กจิกรรมศกึษาดงูานของสโมสรนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 - 7 ก.พ.64 50,000

252. โครงการพัฒนาทกัษะและความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐานส าหรับนกัศกึษา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 - 13 ธ.ค.63 35,000

253. กจิกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000

254. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลั

สู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 ธ.ค.63 15,000
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255. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 - 15 ก.พ. 64 20,000

256. โครงการสง่เสริมความเปน็เลศิทกัษะทางวชิาการแก่

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 14,000

257. โครงการการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 พ.ย. 63 10,000

258. โครงการคา่ยวรรณกรรมเพือ่บรูณาการกบัการจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ธ.ค. 63 87,150

259. โครงการภาษาและวรรณกรรมอาเซยีนเพือ่การบรูณาการ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ธ.ค. 63 30,000

260. โครงการอบรมพัฒนาทกัษะดา้นการประพันธเ์พลงร้อง คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 ธ.ค. 63 15,000

261. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาชพีดา้นการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศดว้ยระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั (Library of 

Congress: LC)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 - 12 พ.ย.63 17,000

262. โครงการสมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 เม.ย.64 15,000

263. โครงการเปดิโลกทศันแ์ละเพิม่ทกัษะความคดิสร้างสรรค์

ทางการออกแบบในยุคดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.64 22,000

264. โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 210,000
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265. พัฒนาบณัฑติและยกระดบัคณุภาพบณัพติใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ พ.ค. - ม.ิย.64 133,174

266. พัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ ก.พ. - ม.ีค.64 300,000

267. โครงการอบรมกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 - 31 ม.ค.64

 6 - 7 ก.พ. 64

38,000

268. โครงการฝึกเขยีนตอบขอ้สอบกฎหมาย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 ต.ค. - 1 พ.ย.63 20,000

269. โครงการอบรมกฎหมายวธิสีบญัญัติ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7-8,14-15,21-22 พ.ย.

63

50,000

270. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ

ส าหรับนกักฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 - 25 ต.ค. 63 20,000

271. โครงการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพศกึษาในระดบั

บณัฑติศกึษา (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 29,500

272. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลกัสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รป.ม.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000

273. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยและคอมพวิเตอร์

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000
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274. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยและสมรรถนะทาง

วชิาการของหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ม.ค.64 77,500

275. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 31 ต.ค. 63 20,000           

276. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 27 ก.พ. 64 20,000           

277. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.64 113,040         

278. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาเพือ่เตรียมความพร้อม ในการ

ออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 ต.ค. 63 20,000           

279.  โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 ก.พ.64 10,000           

280. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 พ.ย.63 - 

28 ก.พ. 64

50,000           

281. กจิกรรมศกึษาดงูานสถานประกอบการนกัศกึษา สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ ป ี2

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 - 10 ม.ีค.64 -                 

282. กจิกรรมเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการและวชิาชพี 

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 ม.ค.63 - 

28 ก.พ.64

-                 

283. กจิกรรมปฐมนเิทศกอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ ป ี4

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 พ.ย. 63 -                 

284. กจิกรรมปจัฉมินเิทศหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพี นศ.

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ ป ี4

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ก.พ. 64 -                 
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285. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 64 20,000           

286. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

ภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 63 - 28 ก.พ.64 23,976           

287. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

ดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ิย. 64 -

 31 ส.ค.64

22,680           

288. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 พ.ย.63 - 

31 ม.ีค.64

25,000           

289. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ค. 64 18,000           

290. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

การพัฒนาสงัคม ภาคปกติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย.63 - 

25 ก.พ. 64

55,600           

291. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

การพัฒนาสงัคม ภาค กศ.บป.

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 63 - 

25 ก.พ. 64

8,510             

292. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย.63 - 

20 ก.พ.64

110,160         

293. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย 

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย.63 - 

12 ก.พ. 64

20,000           

294. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 ก.พ. 64 25,000           
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295. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นทศันศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค.64 38,750          

296. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นภมูสิารสนเทศ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.63 - 31 ม.ีค.64 32,070           

297. โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ดา้นนาฏศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค.63 - 31 ม.ีค.64 38,750          

298. โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จ

การศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 30 ม.ีค. 64 14,000           

299. โครงการซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาการจัดการ ตามก าหนดการสว่นกลาง 10,000           

300. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2563 คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ิย. 2564 8,000             

301. โครงการสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิหง่ชาต ิ5 

ประการ

คณะวทิยาการจัดการ 10 พ.ย. 63 12,000           

302. โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

แกน่กัศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 25 พ.ค. 64 10,000           

303. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แกศ่ษิย์เกา่และ

ศษิย์ปจัจุบนั

คณะวทิยาการจัดการ 9 พ.ค. 64 15,000           
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304. โครงการสมัมนาผู้น านกัศกึษาของคณะวทิยาการจัดการ 

คร้ังที่ 10

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 28 ต.ค. 63 8,000             

305. โครงการกฬีาสานสมัพันธน์อ้ง - พีส่ชีมพู ประจ าปี

การศกึษา 2562

คณะวทิยาการจัดการ 12 ธ.ค. 63 8,000             

306. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ีค. - 30 พ.ค. 64 16,000           

307. โครงการอบรมสมัมนา สานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจุบนั เพือ่เสริมสร้างคณุภาพชวีติในการท างาน 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 20 ธ.ค. 63 15,000           

308. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมควมพร้อมส าหรับนกัศกึษา

ใหม ่สาขาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 20 พ.ค. 64 6,000              

309. โครงการบรูณาการความรู้ระหวา่งคณาจารย์และ

นกัศกึษาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมยัใหมก่บับริษทั 

CP ALL

คณะวทิยาการจัดการ 10 -15 พ.ย. 63 30,000           

310. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิาการ

สื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 13 -14 พ.ค. 64 15,000           

311. โครงการสื่อสร้างสรรคก์ารเรียนรู้นอกหอ้งเรียน คณะวทิยาการจัดการ 12 ธ.ค. 63 15,000           

312. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 25 - 26 ม.ค. 64 25,000           

313. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้สู่ความเปน็เลศิ คณะวทิยาการจัดการ 19 - 20 ธ.ค. 63 30,800           
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314. โครงการศกึษาดงูานเชงิวชิาการดา้นการบริหารทรัพยากร

มนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 9 - 11 ม.ีค. 64 20,000           

315. โครงการเสริมทกัษะนกัศกึษาเพือ่เขา้สู่อาชพี สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 25 ม.ีค. 64 25,000           

316. โครงการปรับพื้นฐานเพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษา

ในหลกัสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ ปกีารศกึษา 2564

คณะวทิยาการจัดการ 23 - 24 พ.ค. 64 20,160           

317. โครงการอบรมการพัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรม จริยธรรม คณะวทิยาการจัดการ 19 ต.ค. 63 5,000             

318. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนคิการจัดดอกไม้ คณะวทิยาการจัดการ 12 ต.ค. 63 5,000             

319. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอาหารไทย เพือ่สง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว

คณะวทิยาการจัดการ 5 ต.ค. 63 10,000           

320. โครงการอบรมศลิปะการปอ้งกนัตวันานาชาตสิ าหรับ

มคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 14 ก.ค. 64 8,000             

321. โครงการสมัมนาทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ 25 ธ.ค. 63 10,000           

322. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรับ

นกัทอ่งเที่ยวในงานมคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 13 พ.ย. 63 8,000             

323. โครงการอบรมมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ) คณะวทิยาการจัดการ 6 -9 พ.ย. 63 20,543           

324. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงานของบณัฑติ 

สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 5 ม.ีค. 64 30,000           
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325. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และปรับพื้นฐานความรู้

ส าหรับนกัศกึษากอ่นเขา้ศกึษาในสาขาวชิาการบญัช ีปี

การศกึษา 2564

คณะวทิยาการจัดการ 2 ม.ิย. 64 10,000           

326. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชวีติการท างาน คณะวทิยาการจัดการ 10 ก.ค. 64 10,000           

327. โครงการเปดิโลกทศันท์างดา้นการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 16 - 18 ก.ค. 64 35,000           

328. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิาการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

นกัศกึษา

คณะวทิยาการจัดการ 10 ต.ค. 63 12 ธ.ค. 63 

6 ก.พ. 64

10,000           

329. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและสร้าง

ความสมัพันธ์

คณะวทิยาการจัดการ 17 ก.ค. 64 15,000           

330. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

ปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 15 - 16 พ.ค. 64 7,000             

331. โครงการศกึษาดงูานเพือ่เสริมสร้างศกัยภาพบณัฑติ คณะวทิยาการจัดการ 15 - 17 ม.ีค. 64 20,000           

332. โครงการสมัมนาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน คณะวทิยาการจัดการ 7 - 14 ต.ค. 63 5,000             

333. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีวามรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดจิิตอล

คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ค. 63 15,000           

334. โครงการพัฒนาทกัษะนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ีค. 64 16,000           

335. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่Startup 4.0 

ส าหรับนกัศกึษาและศษิย์เกา่

คณะวทิยาการจัดการ 20 ธ.ค. 63 16,000           
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336. โครงการพัฒนาคณุลกัษณะที่พงึประสงค ์ส าหรับ

นกัการเงนิ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ธ.ค. 63 15,000           

337. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขันของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร การเตรียมสอบ

 Single License

คณะวทิยาการจัดการ 20 ก.ค.64 และ รอ

ก าหนดการจากหนว่ยทดสอบ

10,000           

338. โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติสิ าหรับการวจิัย

เพือ่เขา้สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 3 ม.ีค. 64 10,000           

339. โครงการเสริมประสทิธภิาพนกัศกึษากอ่นฝึกภาคปฏบิตังิาน

 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมยัใหม ่คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ค. 64 20,000           

340. โครงการฝึกปฏบิตักิารดา้นวชิาชพีนเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 17 ก.ค. 64 5,000             

341. โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเพือ่การแขง่ขันทกัษะทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 3 - 22 พ.ย. 63 20,000           

342. โครงการพัฒนานกัศกึษาเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

 21 ดา้น ICT Literacy

คณะวทิยาการจัดการ 28 - 29 พ.ย. 63 20,200           

343. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง การเตรียมความพร้อม

ของนกัศกึษาและศษิย์เกา่สู่การเปน็ผู้ท าบญัช ีผู้สอบบญัชี

ภาษอีากร และผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต ประจ าปกีารศกึษา 

2563

คณะวทิยาการจัดการ 17 ม.ค. 64 30,000           
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344. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง 

การเสริมสร้างสมรรถนะและทกัษะการใชเ้คร่ืองค านวณ

ของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชใีนศตวรรษที่ 21 ประจ าปี

การศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 20 - 21 ก.พ. 64 20,000           

345. โครงการอบรมสมัมนาเขงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง 

การพมิพด์ดีภาษาไทยและภาษาอังกฤษดว้ยคอมพวิเตอร์ 

ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 15 - 26 ก.พ. 64 20,000           

346. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง การสง่เสริมศกัยภาพ

และยกระดบัความรู้ดา้นภาษ ีอากรกอ่นเขา้สู่การประกอบ

วชิาชพีของนกัศกึษา สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา

 2563

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ค. 64 30,000           

347. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพ การมวีนิยั และจรรยาบรรณ

วชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชปีกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 25 พ.ย. 63 15,000           

348. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร สร้างนกับญัชคีณุภาพรุ่นใหม ่

Young & Smart Accountans ปกีารศกึษา2563

คณะวทิยาการจัดการ 17 - 19 ก.พ. 63 20,000           

349. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพัฒนาทกัษะนกัศกึษา

ดา้นการปดิงบการงนิและการอา่นรายงานทางการเงนิ 

ประจ าปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 20 ก.พ. 64 20,000           
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350. การเสริมสร้างทกัษะและเตรียมความพร้อมในการจัดท า

บญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เปลี่ยนแปลง

ไปส าหรับนกับญัชยุีคใหม ่ปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 9 ม.ค. 64 30,000           

351. การสง่เสริมศกัยภาพและยกระดบัความรู้ดา้นภาษอีากร

ของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ี ปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 16 ม.ค. 64 30,000           

352. โครงการศกึษาดงูาน "การเพิม่ทกัษะและประสทิธภิาพการ

จัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการจริงเพือ่

สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษาในศตวรรษที่ 21 ประจ าปี

การศกึษา2563

คณะวทิยาการจัดการ 19 - 21 ม.ีค. 64 60,000            

353. โครงการทดสอบมาตรฐานฝึมอืแรงงาน สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 17 - 18 ก.ค. 64 5,000             

354. โครงการสง่เสริมและพัฒนาทกัษะทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 13 - 14 ก.พ. 64 10,000           

355. โครงการพัฒนาบณัฑติดา้นเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 - 2 ก.พ. 64 10,000           

356. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

นกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการใหเ้ปน็บณัฑติที่พงึประสงค์

คณะวทิยาการจัดการ 30 เม.ย. 64 16,000           

357. เสริมทกัษะพัฒนาพื้นฐานผู้เรียน ปกีารศกึษา 2563 คณะวทิยาการจัดการ 2 - 3 ธ.ค. 64 10,000           

358. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นออกฝึกประสบการณ์

วชิาชพีทางธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 10 ต.ค. 63 30,000           

359. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ีค. 64 6,000              
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360. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิ คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 2 พ.ย. 63 

 19 ก.พ. 64

389,235        

361. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี ทางการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ิย. - 30 ก.ย.64 18,000           

362. โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การเตรียมฝึก

ประสบการณ์ (พมิพส์มัผัสภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

เคร่ืองค านวณทางการเงนิ)

คณะวทิยาการจัดการ 10 - 11 ก.ค. 64 20,000           

363. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพของนกัศกึษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การเมอืงและการบริหาร

คณะวทิยาการจัดการ 29 ก.ค. 64 10,000           

364. โครงการตดิตามนกัศกึษาภาคปฏบิตั ิสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมยัใหม ่คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 63 - 30 ม.ิย. 64 50,000           

365. โครงการประเมนิประสทิธภิาพนกัศกึษาหลงัฝึกปฏบิตังิาน 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมยัใหม ่คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 10 พ.ค. 64 21,200           

366. โครงการจัดสง่นกัศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

การคา้สมยัใหมเ่พือ่ไปฝึกปฏบิตังิานในภาคเรียนที่ 2/2563

คณะวทิยาการจัดการ 25 ต.ค. 64 40,000           

367. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 19 ก.พ. 64 10,000           
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368. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการทอ่งเที่ยวและ

การโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 63 15,000           

369. โครงการตดิตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ของนกัศกึษา สาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา 2563

คณะวทิยาการจัดการ 5 เม.ย. 64 20,000           

370. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้และการใชช้วีติใน

มหาวทิยาลยั

คณะวทิยาการจัดการ 10 ก.ค. 64 15,000           

371. อบรมบคุลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพีส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 12 ม.ิย. 64 5,000             

372. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน

ทางดา้นเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 63 10,000           

373. โครงการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นจบการศกึษา

นกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 20 - 21 ก.พ. 64 5,000             

374. โครงการตดิตามคณุภาพการผลติบณัฑติเพือ่ยกระดบัสู่

มาตรฐาน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. - 31 เม.ย. 64 5,000             

375. โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนนอกสถานที่สาขาวชิา

เคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 ม.ีค. 64 40,000           

376. โครงการเตรียมบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มสู่

ตลาดแรงงานอย่างมอือาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 21 ต.ค. 63 5,000             
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377. โครงการทศันศกึษาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่

นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 26 - 28 ก.พ. 64 10,000           

378. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชพี “พี่

ใหญอ่ าลาสาขา เดนิหนา้การงาน”

คณะวทิยาศาสตร์ 27 ก.พ. 64 10,000           

379. โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิานวัตกรรมสิ่งทอและการ

ออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 ต.ค. 63 5,000             

380. โครงการเตรียมความนกัศกึษาสาขาวชิานวัตกรรมสิ่งทอ

และการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 31 พ.ค. 64 5,000             

381. โครงการ food science BAKE คร้ังที่ 7 คณะวทิยาศาสตร์ 9 พ.ย. 63 5,000             

382. โครงการเชื่อมความสมัพันธบ์คุลากรดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 8

คณะวทิยาศาสตร์ 4 - 5 ก.พ. 64 15,000           

383. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 9 - 11 ต.ค. 63 25,000           

384. โครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความพร้อมดา้นคณุธรรมจริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 19 - 21 ธ.ค. 63 20,000           

385. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นกจิกรรมสมัพันธพ์ีน่อ้งไอที คณะวทิยาศาสตร์ 3 พ.ย. 63 30,000           

386. โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนการสอนนอกสถานที่

วชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 3 พ.ย. 63 30,000           
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387. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ืองการใชแ้ละการดแูลรักษา

เคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 30 ม.ค. 64 5,000             

388. CS Young Project Creator คณะวทิยาศาสตร์ 7 ต.ค. 63, 14 ต.ค. 63, 

21 ต.ค. 63

10,000           

389. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นการจัดการเรียนการ

สอนกบัการท างาน (WIL)

คณะวทิยาศาสตร์   24 ก.พ.63,25 ก.พ.63,  

  

13 -15 ก.พ.64,

20-21 ก.พ.,6 ม.ีค.64

50,000           

390. โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 12 - 24 ต.ค.63

13 - 15 ม.ค.64

12 - 14 ก.พ.64 

28 - 30 ม.ิย.64

140,000         

391. โครงการศกึษาดงูานส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 17 ม.ค. 64 40,000           

392. โครงการปฐมนเิทศและแนะแนวการใชช้วีตินกัศกึษาใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ 16 พ.ค. 64 50,000           

393. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 20 เม.ย. 64 30,000           

394. อบรมเชงิปฏบิตักิารการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพือ่

การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 6 ม.ิย. 64 10,000           

395. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพื้นฐานการเขยีนโปรแกรม

ภาษาไพธอน (Python) ส าหรับการจัดการขอ้มลู

คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 14 ม.ีค. 64 20,000           
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396. โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาบคุลากรและนกัศกึษา

ดา้นขอ้มลูสถติ ิสู่ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 14 ม.ีค. 64 10,000           

397. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นกัศกึษาและคณาจารย์สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 9,16,30 ธ.ค. 63 

6,13,20,27 ม.ค. 64

3,10,17 ก.พ. 64

10,000           

398.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารวธิกีารท าส ามะโน คณะวทิยาศาสตร์ 26 ม.ิย. 64 5,000             

399. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวางแผนการทดลองทาง

สถติแิละการวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยโปรแกรม R

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 ก.พ. 64 10,000           

400. โครงการกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 12 - 13 ธ.ค. 63 25,000           

401. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิาเคม ีสู่

ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ค. 64 7,000             

402. การลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมดีว้ยการเพิม่ทกัษะ 

ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการใช ้หอ้งปฏบิตักิารเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 4 - 5 ก.พ. 64 7,000             

403. โครงการ Food science Goodbye Senior คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ีค. 64 5,000             

404. นอ้งยินดพีีรั่บปริญญาบตัร คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000             

405. โครงการ Freshy night ร่วมใจนอ้งพีว่ทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 2 พ.ย. 63 5,000             

406. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ Food FIN for Fun คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. -  ธ.ค. 63 3,000             

407. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการของนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 16 ม.ิย. 64 5,000             
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408. โครงการนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการดา้น

วทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ต.ค. 63 5,000             

409. โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พัฒนา

คณุภาพบณัฑติ

คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 7 พ.ย. 63 40,000           

410. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ส.ค. 64 10,000           

411. โครงการเพิม่ทกัษะทางวชิาการนกัศกึษาเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่มาตรฐานวชิาการและวชิาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 20 ม.ีค. 64 20,000           

412. โครงการยกระดบัมาตฐานฝีมอืดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 20 - 21 ก.พ. 64 10,000           

413. โครงการพัฒนากจิกรรมนกัศกึษาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 7 พ.ย. 63 30,000           

414. โครงการอบรมทกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 3 ธ.ค. 63 35,000           

415. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พัฒนาการศกึษาและการท า

วจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 14 ต.ค. 63 10,000           

416. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะทางภาษาอังกฤษส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 63 8,000             

417. โครงการบณัฑติศตวรรษที่ 21 คณะวทิยาศาสตร์ 6 ก.พ. 64 10,000           

418. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 63 -พ.ค. 64  -
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419. โครงการพัฒนาการเขยีนเว็บไซตข์องนกัศกึษาสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 28 พ.ย. 63 5,000             

420. โครงการพัฒนาบคุลกิภาพและความเปน็ผู้น าของนกัศกึษา

สาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 63 5,000             

421. โครงการพัฒนาดา้นคอมพวิเตอร์ออกแบบของนกัศกึษา

สาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 29 พ.ย. 63 5,000             

422. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 17 - 18 พ.ย. 63 15,000           

423. โครงการทวนสอบวชิาแกนของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 27 ม.ีค. 64 30,000           

424. โครงการอบรมทกัษะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 24 30 - 31

ม.ค. 64

70,000           

425. โครงการสง่เสริมทกัษะศตวรรษที่ 21 และทกัษะดา้นดจิิทลั

ส าหรับนกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 ก.พ. 64 30,000           

426. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 18 ธ.ค. 64 12,240           

427. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 18 ก.พ. 64 35,280           

428. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 11 - 22 ม.ีค. 64 32,400           

429. โครงการนเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์สาขาวชิา

นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 2 พ.ย. 63 - 29 ม.ค. 64 4,320             
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430. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 11 - 16 ม.ค. 64 19,440           

431. โครงการนเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 พ.ย. 63 - 12 ม.ีค. 64 18,000           

432. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 - 17 ม.ค. 64 40,000           

433. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 63 - 30 ม.ีค.64 34,560           

434. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 63 - 26 ก.พ. 64 43,200           

435. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

ชวีวทิยา 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 63 -10 ก.พ. 64 54,640           

436. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 12 ก.พ. 64 25,920           

437. โครงการนเิทศงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ

ชุมชน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 12 ก.พ. 64 58,320           

438. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิ คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 63 - 15 ม.ีค.64 17,280          

439. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 24 ต.ค. 63 45,000           
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440. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา บายศรีสู่ขวัญคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ิย. 64 10,000           

441. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตตลกัษณ์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 ต.ต. 63 10,000           

442. โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ตามอัตลกัษณ์ น า

ชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 - 6 ก.พ. 64 20,000           

443. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ

องคก์ร สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. - 20 ก.พ. 64 25,000           

444. โครงการสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่-ศษิย์ปจัจุบนั ชาวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 64 20,000           

445. โครงการสบืสานประเพณีไหวค้รู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ิย. 64 10,000           

446. โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา และเตรียมความพร้อม

ทกัษะพื้นฐานในการท างานของนกัศกึษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 64 10,000           

447. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการและวชิาชพีเครือขา่ยคณะ

เกษตรราชภฏั

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. -  ก.พ. 64 50,000           

448. โครงการแขง่ขันทกัษะวชิาการและวชิาชพี สร้างเครือขา่ย 

นกัศกึษา บคุลากรและอาจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. -  ก.พ. 64 25,000           
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449. โครงการพัฒนาเครือขา่ยและสง่เสริมการแขง่ขันการเพิม่

ทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี แกน่กัศกึษาสาขาวชิาสตัว

ศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. -  ก.พ. 64 10,000           

450. โครงการเพิม่ทกัษะดา้รเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 - 19 ก.พ. 64 15,000           

451. โครงการเสริมทกัษะเพือ่การสอบ BRU English test คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. -  ธ.ค. 63 15,000           

452. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคใ์นศตวรรษที่ ๒๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ต.ค.63

31 ต.ค.63

45,000           

453. โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่บณัฑติศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 - 31 ต.ค 64 10,000           

454. โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและ Microsoft 

office ในการวเิคราะหค์า่สถติพิื้นฐาน สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 - 17 ก.พ. 64 10,000           

455. โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน ยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 พ.ย. 63 5,000             

456. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์และสหกจิศกึษา สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 - 28 ก.พ. 64 35,000           
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457. โครงการพัฒนางานสหกจิศกึษาและการฝึกประสบการณ์

วชิาชพี สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค.63 - ก.พ.64 18,000           

458. โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิศกึษา 

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มค. - กพ. 64 36,000           

459. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการและวชิาชพีของนกัศกึษา

และศษิย์เกา่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ม.ค. 63 -  31 ม.ค. 63 40,000           

460. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ

องคก์ร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 ธ.ค. 63 79,640           

461. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ

องคก์ร สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000             

462. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 45,000           

463. โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมของ

องคก์ร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 160,000         

464.  โครงการเพิม่ทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชพีทาง

อุตสาหกรรมแกน่กัศกึษาและศษิย์เกา่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 63 20,000           

465. พัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติอันพงึประสงคท์ี่มุ่ง

สู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 ม.ีค. 64 55,000           
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466. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 25,000           

467. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 7,280             

468. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 14,000           

469. โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติอันพงึ

ประสงคท์ี่มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 90,000           

470. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 - 20 ม.ีค 64 10,800           

471. นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยีเซรามกิส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ย. 63 - 30 ม.ีค. 64 8,820             

472. โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 13,000           

473. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พ.ย 63 - 20 ก.พ 64 15,000           

474. สานสมัพันธน์อ้งพี ่BRU Nurse คณะพยาบาลศาสตร์ 4 - 5 พ.ย.63 18,590           

475. พธิมีอบหมวกและเข็มเคร่ืองหมายแสดงชัน้ปสี าหรับ

นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี่ 2 รุ่น 2 ประจ าปกีารศกึษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 63 18,450           

476. กฬีาพยาบาลสมัพันธ ์สถาบนัพยาบาลเขตนครชัยบริุนทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ.-63 54,920           
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477. โครงการคา่ยพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

ของนกัศกึษา “ตดิปญัญา ชวีาสดใส”

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 - 3 พ.ค. 64 48,060           

478. ปฐมนเิทศเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนกัศกึษาใหม ่

 ปกีารศกึษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ 17 - 19 พ.ค. 64 23,800           

479. โครงการเพิม่พูนความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่การสอบ คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 8,500             

480. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบยีนเพือ่รับ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 24 - 27 พ.ค.64 33,690           

481. โครงการเพิม่ทกัษะทางวชิาการแกน่กัศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

482. โครงการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล ปกีารศกึษา 2/ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย.63 - เม.ย.64 101,640         

483. โครงการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล ปกีารศกึษา 3/ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ค. - ม.ิย. 64 20,160           

484. โครงการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล ปกีารศกึษา 1/2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ิย. - ต.ค. 64 183,558        

485. โครงการอบรมคณุธรรมภาวะผู้น านกัศกึษาสาขาวชิาสงัคม

ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 12 ธ.ค. 63 17,000           

486. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วชิาชพีครู นกัศกึษาสาขาวชิา

สงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 6 - 8 ก.พ. 64 20,500           

487. โครงการ พัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 3 ก.พ. 64 50,000           

488. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ธ.ค. 63,ก.พ.,พ.ค. 64 20,000           
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489. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธแ์ละ

คน้ควา้อสิระ

บณัฑติฯ 16 ธ.ค.63 20,000           

490. โครงการพัฒนานกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 50,000           

491. โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นวชิาการอาจารย์และนกัศกึษา

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 - 30 ม.ีค.64 100,000         

492. การพัฒนาภาวะผู้น านกับริหารการศกึษา บณัฑติฯ 27 - 28 ม.ีค.64 37,100           

493. กองพัฒนานกัศกึษา 30 ม.ค. 64 150,000         

494. กองพัฒนานกัศกึษา 15 พ.ย. 63 40,000           

495. กองพัฒนานกัศกึษา 17 ก.พ. 64 30,000           

496. กองพัฒนานกัศกึษา 28 พ.ย. 63 15,000           

497. กองพัฒนานกัศกึษา 16 - 17 ม.ค. 64 25,000           

498. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 660,000          

499. กองพัฒนานกัศกึษา 12 ธ.ค. 63 20,000           

500. กองพัฒนานกัศกึษา 5 ม.ิย. 64 20,000           

501. กองพัฒนานกัศกึษา 28 - 29 พ.ย. 63 40,000           

502. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 40,000           

503. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 45,000           สง่เสริมการด าเนนิงานกจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร

โครงการประกวดดนตรี BRU Music Contest

โครงการ เลอืกตั้งองคก์ารบริหารนกัศกึษาภาคปกติ

อบรมเร่ืองการปลกูจิตส านกึนกัศกึษาทนุกู้ยืม

โครงการคา่ยราชภฏัสมัพันธ ์คร้ังที่ 21

ประกวดดาว-เดอืน Freshy BRU

Big Cleaning Day BRU

พัฒนาความเขม้แข็งของชมรมนกัศกึษา

สง่เสริมความรู้ สทิธแิละหนา้ที่พลเมอืงของนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฎับรีุรัมย์

ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตแิละวันสิ่งแวดลอ้มโลก

อบรมเร่ือง เสริมทกัษะชวีติดา้น เพศศกึษา และการปอ้งกนั

ปญัหายาเสพตดิ
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504. กองพัฒนานกัศกึษา พ.ค. 64 20,000           

505. กองพัฒนานกัศกึษา 6 ม.ีค. 64 20,000           

506. กองพัฒนานกัศกึษา 20 ก.พ. 64 30,000           

507. กองพัฒนานกัศกึษา 10 ต.ค. 63

14 พ.ย. 63

30,000           

508. กองพัฒนานกัศกึษา 13 -14 ม.ิย. 64 40,000           

509. กองพัฒนานกัศกึษา 25 - 28 ม.ีค. 64 120,000         

510. กองพัฒนานกัศกึษา 24 - 25 เม.ย. 64 40,000           

511. กองพัฒนานกัศกึษา 16 - 17 ม.ค. 64 30,000           

512. กองพัฒนานกัศกึษา 12 - 13 ม.ีค. 64 40,000           

513. กองพัฒนานกัศกึษา ม.ีค. 64 40,000           

514. กองพัฒนานกัศกึษา 14 ก.พ. 64 60,000            

สมัมนาผู้น านกัศกึษาภาค กศ.บป.

ปฐมนเิทศนกัศกึษา ภาค กศ.บป.

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ือง การอบรมท าใบขับขี่แก่

นกัศกึษา ศษิย์เกา่ และประชาชนทั่วไป และชวนนอ้งใหม ่ตวิ

เขม้วนิยัจราจร

วันชาวหอ สบืสานประเพณีท าบญุตกับาตรบายศรีสู่ขวัญ

รับนอ้งใหม ่หอพักสเีขยีว

สมัมนาพัฒนาศกัยภาพผู้น านกัศกึษาภาคปกต ิ“The Spirit 

of Leadership Student”

ปจัฉมินเิทศนกัศกึษาและตลาดนดัแรงงาน

อบรมเชงิปฏบิตักิาร ผู้น านกัศกึษาสู่การรับนอ้งสร้างสรรค์

สานสมัพันธม์ว่งเหลอืง

การจัดการแขง่ขันกฬีาภายในเพือ่พัฒนาศกัยภาพทางดา้น

กฬีาในนกัศกึษา (ฟุตบอล,ฟตซอล)

14 กมุภาราชภฏัมนิมิาราธอนคร้ังที่ 7 (ครบรอบ 50 ปี

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์)

อบรมคณุธรรมจริยธรรมตวัแทนนกัศกึษาและแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง

ปาฐกถาทางความคดิ ป ี2 (Ideas Worth Spreading)
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515. กองพัฒนานกัศกึษา 23 ม.ค. 64 40,000           

516. กองพัฒนานกัศกึษา 24 ม.ค. 64 30,000           

517. กองพัฒนานกัศกึษา 7 พ.ย. 63 800,000         

518. นาฏการทอ้งถิ่นอาสา คณะครุศาสตร์ 12 – 13 ม.ิย 64 15,000           

519. โครงการสร้างจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชนแ์ละรักษา

สิ่งแวดลอ้ม

คณะครุศาสตร์ 9 - 23 ธ.ค. 63 23,000           

520. โครงการจิตอาสาบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 26 ม.ีค. 64 20,000           

521. โครงการคา่ยปฐมวัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะครุศาสตร์ 1 - 31 ม.ค. 64 3,220             

522. กจิกรรมจิตอาสา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 - 14 ก.พ. 64 10,000           

523. โครงการสร้างจิตอาสาใหก้บันกัศกึษาและบคุลากร

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 เม.ย. 64 20,000           

524. โครงการเพาะเมลด็จิตอาสา พัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 7 พ.ย. 63 10,000           

525. โครงการเสริมสร้างจิตอาสานกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ม.ีค. 64 10,000           

526. โครงการส านกึดจีิตอาสานกัศกึษาสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29 - 30 ต.ค. 63 4,960             

527. สง่เสริมจิตอาสานกัศกึษาและบคุลากร สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 ก.ค. 64 20,000           

528. โครงการเสริมสร้างจิตอาสาใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค. 63 10,000           

5. สนบัสนนุการบรูณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน

เชยีร์กฬีานกัวิ่งบรีุรัมย์มาราธอน คร้ังที่ 5

กฬีาส ีภายใน “มว่ง-เหลอืง เกมส”์ คร้ังที่ 48

การแขง่ขันกฬีานกัศกึษา ภาค กศ.บป.
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529. โครงการกจิกรรมวันเดก็แหง่ชาต ิประจ าป ี2564 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 9 ม.ค. 64 25,000           

530. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของ

นกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค.63 16,000           

531. โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่และด าเนนิกจิกรรม

เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม น าจิตอาสาพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 - 15 ม.ีค. 64 28,000           

532. โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 18 ม.ค. 64 12,827          

533. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม สาขาวชิา

การบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26 - 27 ม.ค. 64 20,000           

534. โครงการจิตอาสาพัฒนาสงัคม: ทอ่งเที่ยวอาสาสมคัร

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาชุมชนและสงัคมอย่าง

ย่ังยืน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 - 22 พ.ย. 63 15,000           

535. โครงการจิตอาสา สาขาวชิาการตลาด คณะมนษุยศาสตร์ฯ 9 ธ.ค. 63  7 ก.พ. 64 11,076           

536. โครงการคา่ยวชิาการดา้นคอมพวิเตอร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 9 - 10 ม.ค. 64 10,000           

537. Big cleaning day คณะวทิยาศาสตร์ 28 พ.ย. 63 1,000             

538. โครงการสร้างจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศท าความดดีว้ย

หวัใจ

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 63 10,000           

539. โครงการจิตอาสาพัฒนานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000           

540. เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา “เราท าความดดีว้ยหวัใจ” คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 ก.พ. 64 10,000           
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541. โครงการท าดจีิตสาธารณะดา้นเกษตรพอเพยีง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 - 28 ม.ีค.64 5,000             

542. โครงการจิตอาสาพัฒนาแหลง่น้ าจืดและสตัวน์้ าในชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 ม.ค. 64 1,000             

543. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาดา้นการผลติสตัวแ์กชุ่มชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 - 29 พย. 63 10,000           

544. โครงการสร้างจิตอาสาใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค 63 -20 ก.พ 64 4,000             

545.  โครงการพระราชด าริจิตอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ”

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 63 20,000           

546. คณะพยาบาลบริการสงัคม คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000           

547. การด าเนนิการสหกจิศกึษาและการนเิทศนกัศกึษาสหกจิ สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 31พ.ค. 64 170,000         

548. โครงการตอ่ยอดพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะ

แนวเพือ่สร้างเครือขา่ยจัดการศกึษาและการประชาสมัพันธ์

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. -  พ.ย. 64            250,000

549. โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนกัศกึษาใหม ่ประจ าปี

งบประมาณ 2564

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. 63 - ก.พ. 64            420,000

550. การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว สง่เสริมวชิาการฯ 4 พ.ย. 63 400,000         

551. การแนะแนวการศกึษาและเปดิประตสูู่ร้ัวมหาวทิยาลยั สง่เสริมวชิาการฯ 23 - 27 พ.ย. 63 1,200,000      

552. โครงการพัฒนายุวทตู ส าหรับนกัศกึษามหาวทิยาลยัราช

ภฏับรีุรัมย์ (Young Ambassador)

ส านกังานตา่งประเทศ 7 พ.ย. - 26 ธ.ค.63 100,000         

553. โครงการพัฒนาหลกัสตูรภาษาตา่งประเทศออนไลน์ ส านกังานตา่งประเทศ 20 พ.ย. 63-20 ก.พ.64 100,000         

6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางการศกึษากบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ
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554. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร มหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์ และบคุคลภายนอก

ส านกังานตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

555. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ส านกังานตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

556. โครงการด าเนนิการทนุพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาช

เจ้าฯ และอาจารย์ชาวตา่งชาติ

ส านกังานตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 980,000         

557. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการและเครือขา่ยทางสงัคมศกึษา

 สาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 9 -11 ต.ค. 64 28,500           



ยทุธศำสตรท่ี์ 2  

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำร

วิจัยและพฒันำสู่มำตรฐำนสำกล



20,189,282

1. โครงการ Educational talk ส าหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 40,000           

2. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิัยของ

อาจารย์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ก.พ.- 31 ม.ีค. 64 10,000           

3. โครงการพัฒนาคณาจารย์ดา้นการเรียนการสอน และการ

วจิัยการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 9 เม.ย. 64 74,000          

4. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติปกีารศกึษา 2564 สาขาวชิา

วจิัยและประเมนิผลฯ

คณะครุศาสตร์ 29 ม.ค  - 30 พ.ค 64 27,500          

5. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางดา้นวชิาการและงานวจิัย

ส าหรับคณาจารย์สาขาวชิาพลศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 - 21 ก.พ.64 10,000           

6. โครงการพัฒนาศกัยภาพการวจิัยดา้นมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 - 22 ต.ค. 63 21,862

7. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการวจิัย คณะวทิยาการจัดการ 28 เม.ย. 63 12,000          

8. โครงการสนบัสนนุการเผยแพร่บทความวชิาการและ

บทความวจิัยของคณาจารย์สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000          

๑. พัฒนาศกัยภาพนกัวจิัยและ

นกัวจิัยใหมสู่่มอือาชพีเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน
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9. โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการและการวจิัย

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

10. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 63, 11 ม.ค. 64, 

5 เม.ย. 64, 5 ก.ค. 64

30,000          

11. โครงการสนบัสนนุการวจิัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000           

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวจิัยเพือ่

ผลติผลงานวชิาการทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000          

13. โครงการสนบัสนนุการพัฒนาคณาจารย์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพดา้นวจิัยของสาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 4,000             

14. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

15. โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสอนและ

การวจิัย

โรงเรียนสาธติ 22 เม.ย. 64 20,000           

16. โครงการพัฒนาบคุลากรและสง่เสริมศกัยภาพการวจิัยของ

คณาจารย์สาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000           

2. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวจิัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ

17. โครงการประกวดงานวจิัยส าหรับนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 20,000           

18. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 240,000        



20,189,282
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19. โครงการยกระดบัผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคด์า้น

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สู่การน าไปใชป้ระโยชนใ์น

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 12 - 13 พ.ค. 64 15,000

20. โครงการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและการ

ตพีมิพใ์นระดบัชาตแิละนานาชาติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 พ.ย. 63 -

 31 พ.ค. 64

20,000

21. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศกัยภาพดา้นการวจิัย

ของคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 ม.ค. 64 30,000

22. โครงการจัดท าวารสารวชิาการสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

"วารสารภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ (วอภ.)"

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 

31 ธ.ค.63

40,000

23. โครงการทนุอุดหนนุการวจิัยทางดา้นมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 120,000        

24. โครงการทนุอุดหนนุการวจิัยทางดา้นมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ส าหรับนกัศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000          

25. โครงการทนุอุดหนนุการวจิัยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

26. โครงการสนบัสนนุทนุการท าวจิัยในชัน้เรียน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           
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27. โครงการจัดท าวารสารสหวทิยาการจัดการเพือ่เขา้

สู่ฐาน TCI

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000          

28. โครงการจัดซื้อวัสดบุริหารจัดการงานฝ่ายวชิาการและ

งานวจิัย

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 25,000          

29. โครงการคลกินคิวจิัย (Research

 Clinic) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 24,000          

30. โครงการสนบัสนนุงานวจิัยและผลงานวชิาการสาขาวชิา

เคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 10 พ.ย. 63 -

30 ม.ิย. 64

39,000          

31. โครงการใหท้นุสนบัสนนุคา่วัสดใุนการเผยแพร่ผลงานวจิัย

และการจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปญัญา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 130,000        

32. โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาศกัยภาพหลกัสตูรคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 125,000        

33. โครงการพัฒนาทกัษะการเขยีนบทความวจิัยเพือ่การตพีมิพ์

เผยแพร่ในวารสาร ระดบันานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค 64 15,000          

34. โครงการทนุอุดหนนุงานวจิัย คณะเทคโนยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 210,000        

35. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน

วจิัย ตอ่ยอดองครู้์วจิัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 25,000          

36.  การสนบัสนนุการจัดท าวารสารวจิัยและวชิาการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           
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37. การวจิัยเพือ่ตดิตามและพัฒนาศกัยภาพบณัฑติ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000          

38. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาความสามารถและ

สนบัสนนุทนุวจิัยส าหรับอาจารย์และนกัวจิัยในการผลติ

ผลงานวชิาการและการวจิัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับ

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 

64

30,000          

39. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง เทคนคิการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิัยและการน าเสนอผลงานวจิัยทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

40. โครงการอบรมพัฒนาบคุคลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท าวจิัยและเสนอผลงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 10,000           

41. โครงการจัดท าวารสารวชิาการระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติฯ 1 ต.ค.63 - 30พ.ค. 64 100,000        

42. โครงการอุดหนนุทนุวจิัย บณัฑติฯ 1 ต.ค.63 - 30พ.ค. 64 100,000        

43. โครงการอบรมนกัวจิัยของนกัศกึษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์

บณัฑติฯ 23 ม.ค.64 30,000          

44. สง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่งานวจิัย สถาบนัวจิัยฯ ต.ค.63 - พ.ค.64           500,000

1) จัดท าวารสารวจิัยและพัฒนา

2) คา่ตอบแทนตพีมิพบ์ทความทางวชิาการ บทความวจิัย 

น าเสนอผลงานวจิัย และผลงานสร้างสรรค ์ระดบัชาต ิและ

นานาชาติ



20,189,282

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

3) คา่ตอบแทนการอา่นผลงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 

ป ี2564  ขอ้เสนอโครงการวจิัยเพือ่เสนอขอทนุอุดหนนุ

งานวจิัย สก.สว. ป ี2565

4) การบริหารจัดการฐานขอ้มลูเพือ่การพัฒนาโจทย์วจิัยสู่

การใชป้ระโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม

45. โครงการประชุมวชิาการผลงานวจิัย สถาบนัวจิัยฯ 26 - 30 เม.ย. 63           400,000

1) โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research 

Expo 2020

2) โครงการสร้างเครือขา่ยและประชุมวชิาการกญัชาทาง

การแพทย์แบบครบวงจร

3) โครงการสมัมนาเชงิวชิาการและประกวดนวัตกรรม

ผลงานวจิัยสร้างสรรค ์(มหกรรมวัฒนธรรมระดบัชาต ิBRICC

 คร้ังที่ 5)

46. โครงการพัฒนาเครือขา่ยวจิัยทกุระดบั สถาบนัวจิัยฯ 2 - 6 พ.ย. 63           200,000

1) โครงการสมัมนาเชงิวชิาการบรูณาการทอ้งถิ่น (เยือนถิ่น

แผ่นดนิปราชญป์ทีี่ 7)

2) โครงการจัดตั้งศนูย์ Science Park เพือ่รองรับการ

เชื่อมโยงเครือขา่ยอุทยานวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

(ตามค าแนะน ากระทรวง อว.)
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3) โครงการสมัมนาเชงิวชิาการเครือขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น สถาบนัวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลยั

ราชภฏัทั่วประเทศ (ราชภฏัวจิัย คร้ังที่ 7)

47. โครงการจัดการคณุภาพงานวจิัย สถาบนัวจิัยฯ 18 - 22 ม.ค. 64           100,000

1) การหนนุเสริมการขอท าผลงานรับใชส้งัคม

2) โครงการถา่ยทอดนวัตกรรมการแปรรูปผลติภณัฑท์าง

การเกษตรเพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิชุมชนอย่างย่ังยืน

3) โครงการพัฒนาหนว่ยจัดการจรรยาบรรณวจิัยในมนษุย์

และสตัวท์ดลอง มหาวทิยาลยั

48. โครงการสนบัสนนุงานวจิัยในชัน้เรียนแกน่กัศกึษา (โครงการ

พเิศษหรือสหกจิศกึษา)

สถาบนัวจิัยฯ 15 - 20 มคี. 64           290,000

49. โครงการสนบัสนนุทนุวจิัยสายสนบัสนนุมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์ (R to R) ปทีี่ 10

สถาบนัวจิัยฯ 15 - 20 ก.พ. 64           100,000

50. โครงการสนบัสนนุทนุวจิัยที่ผ่านระบบ NRMS สก.สว. ป ี

2564

สถาบนัวจิัยฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64      15,690,000
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51. โครงการการจัดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวจิัยเพือ่

การตพีมิพใ์นวารสารTCI1 และวารสารนานาชาตทิี่ไดรั้บการ

ยอมรับ

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 

64

20,200          

52. โครงการบรูณาการการวจิัยกบัการเรียนการสอน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000

53. โครงการวจิัยภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑติ

 คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

54. โครงการวจิัยคณะวทิยาการจัดการ  9 สาขา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 225,000        

55. โครงการวจิัยสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000          

56. โครงการวจิัยสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000          

57. โครงการวจิัยสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

58. โครงการวจิัยสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000          

59. โครงการวจิัยสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000          

60. โครงการวจิัยการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนในระดบั

มหาบณัฑติสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดจิิทลัสู่ระดบัสากล

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

61. โครงการวจิัย สภาพเศรษฐกจิของชุมชนหลงัเกดิวกิฤตโควดิ 

19 และการยกระดบัเศรษฐกจิของชุมชนบา้นตามั๊วะ ต าบล

บา้นยาง อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 36,000           

62. โครงการผลติผักไฮโดรโปรนกิสส์ู่เกษตรปลอดภยั คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 10,000           

63. โครงการพัฒนาและยกระดบัผลติภณัฑจ์ากเหด็ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 8,500            

3. พัฒนากระบวนการการบรู

ณาการงานวจิัยเขา้กบัการ

จัดการเรียนการสอน บริการ

วชิาการ และท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม
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64. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้น

การวจิัย

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 

64

3,210            

65. แผนสนบัสนนุการเผยแพร่งานวจิัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 40,000           

66. โครงการท าความร่วมมอืเครือขา่ยงานวจิัยกบัหนว่ยงาน 

ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ

บณัฑติฯ 1 เม.ย.64 50,000           

67. โครงการสร้างความร่วมมอืและประสานเครือขา่ยทาง

วชิาการและการท างานวจิัยทางภาษาอังกฤษในระดบั

มหาวทิยาลยั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000

68. โครงการพัฒนาเครือขา่ยการวจิัยทางสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. - 30 ก.ค. 64 30,000          

69. โครงการพัฒนาการด าเนนิกจิกรรมในเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นวชิาการ วชิาชพี วจิัยและบริการวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

70. โครงการเสริมศกัยภาพการจัดการเรียนรู้และการวจิัยของ

บคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 69,010           

71. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา

ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการ

เรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 18 - 19 ม.ิย.64 75,000          

4. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นงานวจิัยและนวัตกรรรมทัง้

ในและตา่งประเทศ



ยทุธศำสตรท่ี์ 3  

พฒันำมำตรฐำนกำรให้บรกิำรวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ถ่ำยทอดเทคโนโลย ีเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของชมุชน

ท้องถิน่อยำ่งยัง่ยนื



48,573,050

1. Reskill and Upskill ส าหรับศษิย์เกา่คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 31 ม.ีค 64 30,000           

2. คา่ยคณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น คณะครุศาสตร์ 23 ม.ค. 64 10,000           

3. โครงการบริการวชิาการทางพลศกึษาสู่โรงเรียนและชุมชน คณะครุศาสตร์ 13 - 14 ม.ีค. 64 20,000           

4. โครงการจัดการพลงังานในชุมชนทอ้งถิ่น เพือ่การเกษตร

จากพลงังานเซลลส์ริุยะในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000         

5. โครงการคา่ยภาษาอังกฤษบรูณาการวชิาเนื้อหาเพือ่

พัฒนาการเรียนการสอนของนกัศกึษาครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 900,000         

6. โครงการพัฒนาศกัยภาพครูประจ า การที่ส าเร็จการศกึษา

จากมหา วทิยาลยัราชภฏัใหเ้ปน็มอือาชพีดา้นการน า

กระบวนการจัดการเรียนรู้บรูณาการกบังานวจิัยในจังหวัด

บรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 800,000         

7. โครงการพัฒนา Soft Skills ทกัษะสู่ความเปน็ครูมอือาชพี

ส าหรับนกัศกึษาครูในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 500,000         

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
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8. การพัฒนากระบวนการผลติครูคณุภาพฐานสมรรถนะ ตาม

แนวทางการบรูณาการแนวคดิจิตตปญัญา

ศกึษา ระบบพีเ่ลี้ยงและการวจิัยเปน็ฐาน มหาวทิยาลยัราช

ภฏับรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 750,000        

9. โครงการจัดท า Platform เครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางดา้นดนตรีระหวา่งบณัฑติครูจากมหาวทิยาลยัราชภฏัที่

เขา้สู่วชิาชพีครูดนตรีในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 700,000        

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมอือาชพีดา้นการ

จัดการเรียนรู้บรูณาการนวัตกรรมการศกึษาเพือ่พัฒนา

ทกัษะการคดิของเดก็ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

11. การพัฒนาศกัยภาพครูประจ าการดา้นการเขยีนโปรแกรม

ภาษาโคด้ดิ้ง (Coding) เพือ่น าไปบรูณาการกบัการสอนใน

สถานศกึษาจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 800,000         

12. โครงการยกระดบัคณุภาพการศกึษาดา้นการอา่นออกเขยีน

ไดแ้ละการวเิคราะหข์องนกัเรียนระดบัประถมศกึษาใน

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 900,000         
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13. โครงการกระบวนการบม่เพาะนกัศกึษาครูใหม้สีมรรถนะ

ตามมาตรฐานวชิาชพีดา้นการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การ

ทดสอบวชิาภาษาอังกฤษใหผ่้านตามกรอบอา้งองิร่วม

สหภาพยุโรป (Common European Framework Reference 

on Language : CEFR) ระดบั B 1

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 300,000         

14. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

ใหเ้ปน็ศนูย์ฝึกปฏบิตักิารดา้นการเรียนการสอนและการวจิัย

เปน็ตน้แบบใหก้บัโรงเรียนในทอ้งถิ่น

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 900,000         

15. โครงการพัฒนาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา

ดา้นการวัดผลประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000         

16. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

17. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะครุศาสตร์เพือ่

รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบรูณา

การ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        
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18. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพือ่การฟืน้ฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

19. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์ เพือ่ผลติและพัฒนานาครู

รวมทัง้สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้อย่างมศีกัยภาพ สู่การบรู

ณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 500,000         

20. โครงการสง่เสริมบทบาทผู้สงูอายุตอ่การพัฒนาผลติภณัฑ์

ทอผ้า อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 450,000         

21. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติและยกระดบัรายไดใ้น

ครัวเรือนดา้นการท าผ้าไหมลายอัตลกัษณ์ที่หลากหลาย

ดว้ยสธีรรมชาตขิองชุมชนต าบลหนองกง ต าบลหนองโสน

และต าบลหนองยายพมิพ ์อ าเภอนางรอง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        
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22. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการผลติและการแปรรูป

ผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยัเพือ่สร้างขดีความสามารถใน

การแขง่ขันทางการตลาดบนพื้นฐานเศรษฐกจิสร้างสรรคส์ู่

การกระจายรายไดข้องชุมชน ต าบลโคกกลาง อ าเภอล า

ปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 350,000        

23. โครงการสง่เสริมความรักความสามคัค ีความเขา้ใจในสทิธิ

หนา้ที่ของตนและผู้อื่นเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของคนใน

ชุมชน ภายใตก้ารปกครองประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเปน็พระประมขุ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 450,000         

24. โครงการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกจิชุมชนเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น อ าเภอช าน ิจังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 450,000         

25. การสง่เสริมความรู้ดา้นกฎหมายเกี่ยวกบัหนี้นอกระบบแก่

เกษตรกร เทศบาลต าบลทุง่แสงทอง อ าเภอนางรอง 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 180,000        

26. โครงการตดิอาวุธทางปญัญาเพือ่พัฒนาศกัยภาพดา้น

กฎหมายส าหรับสมาชกิเครือขา่ยยุตธิรรมชุมชนและเยาวชน

 เทศบาลต าบลล าปลายมาศ อ าเภอ

ล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         
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27. โครงการบรูณาการทนุทางวัฒนธรรมเพือ่เพิม่มลูคา่และ

คณุคา่ผลติภณัฑช์ุมชนในเขตอ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 450,000         

28. โครงการพัฒนาหลกัสตูรระยะสั้นออนไซตแ์ละออนไลนเ์พือ่

การเรียนรู้ตลอดชวีติ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 950,000         

29. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

30. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์เพือ่รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนา

ชุมชนแบบบรูณาการ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

31. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพือ่การฟืน้ฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        
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32. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เพือ่

เสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดบัคณุภาพชวีติของคนใน

ชุมชนทอ้งถิ่น สู่การบรูณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่าง

ย่ังยืน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 420,000         

33. โครงการเสริมสร้างความสามคัคขีองคนในชุมชน เพือ่ใช้

เปน็แนวทางในการพัฒนาสู่เมอืงนา่อยู่แบบพึง่พาตนเอง 

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นอย่าง

ย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         

34. โครงการปกปอ้งเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัริย์ สร้างความ

รัก ความสามคัค ีท าดดีว้ยหวัใจ เทดิไทอ้งค์

ราชัน เพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 800,000         



48,573,050

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

35. โครงการถอดบทเรียนชุมชนตน้แบบดา้นความรัก ความ

สามคัค ีความเขา้ใจในสทิธหินา้ที่ของตนเองและผู้อื่น

ภายใตพ้ื้นฐานของสงัคมประชา ธปิไตยอันมี

พระมหากษตัริย์เปน็ประมขุ โดยชุมชนทอ่งเที่ยว

นวัตวถิบีา้นใหม ่หมู่ 4 สู่ชุมชนทอ่งเที่ยวนวัตวถิบีา้นโคกตา

สงิห ์หมู่ 13 ต าบลสวายจีก อ าเภอเมอืงบรีุรัมย์ จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

36. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูชุมชนนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 350,000        

37. โครงการบรูณาการแกป้ญัหาภยัแลง้แบบมสีว่นร่วมของ

ชุมชน ภายใตก้ารบริหารจัดการน้ าเสยีครัวเรือน เพือ่การใช้

ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         

38. โครงการยกระดบัผลติภณัฑก์ลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผ้าไหม

เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิต าบลหลกั

เขต อ.เมอืง จ.บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 180,000        

39. โครงการสื่อสารการแปรรูปผ้าพื้นบา้นในชุมชน ต าบลสวาย

จีก อ าเภอเมอืงบรีุรัมยื จังหวัดบรีุรัมย์ ตามแนวทางพัมนา

อาชพีและยกระดบัรายไดชุ้มชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 350,000        
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40. โครงการพัฒนาและยกระดบัที่พักสมัผัสวัฒนธรรมชนบท 

(HOMESTAY) ของชุมชนต าบลสวายจีกเพือ่เพิม่มลูคา่และ

สร้างรายได ้ตามเกณฑม์าตรฐานการทอ่งเที่ยวที่พักสมัผัส

วัฒนธรรมชนบท (HOMESTAY) และเกณฑก์ารพัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         

41. โครงการยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ของชุมชนต าบลหลกั

เขตใหม้มีาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนและสามารถจ าหนา่ยได้

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 800,000         

42. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

43. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะวทิยาการจัดการ

เพือ่รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบ

บรูณาการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

44. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal)เพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของประชาชน 

หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019 (COVID - 19) คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        
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45. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะวทิยาการจัดการเพือ่ยกระดบั

เศรษฐกจิชุมชนและสร้างรายไดร้วมทัง้เสริมสร้างความ

สามคัคชีุมชนสู่การบรูณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่าง

ย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 420,000         

46. โครงการพัฒนาแอปพลเิคชันในการตดิตามขอ้มลูผู้ปว่ยตดิ

เตยีงผ่านระบบควิอาร์โคด้ของชุมชนในพื้นที่อ าเภอเมอืง

บรีุรัมย์ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

47. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูชุมชนเพือ่สนบัสนนุการ

พัฒนาเชงิพื้นที่เขตอ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 500,000         

48. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสร้างมลูคา่เพิม่ผลติภณัฑ์

แปรรูปผ้าทอพื้นบา้นใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         

49. โครงการบรูณาการองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพือ่สร้างนวัตกรรมเชงิพื้นที่ใหชุ้มชน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 500,000         

50. โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพชุมชน ของผู้สงูวัย ในพื้นที่จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 750,000        
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51. โครงการยกระดบัการจัดการเรียนการสอนรายวชิา

วทิยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ของ

โรงเรียนในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000         

52. โครงการพัฒนาครูสู่ความเปน็เลศิดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 1,200,000      

53. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

54. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์เพือ่

รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบรูณา

การ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

55. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพือ่การฟืน้ฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        



48,573,050

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

56. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะวทิยาศาสตร์ เพือ่การถา่ยทอด

เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร์เสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนและสร้างความเปน็เลศิทางวชิาการ สู่การบรูณาการ

เพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 390,000         

57. โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการเพิม่มลูคา่ผลผลติ

หอยขมสู่ตลาดเชงิพานชิย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000         

58. โครงการพัฒนาไกพ่ื้นเมอืงอนิทรีย์เพือ่เพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ์

เปน็ฐาน สร้างรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 350,000        

59. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติและยกระดบัเกษตรกรผู้ปลกู

แคนตาลปูอนิทรีย์ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่

อ าเภอคเูมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         

60. โครงการพัฒนาคณุภาพอาหารและสขุภาพสตัวข์องกลุ่มผู้

เลี้ยงโคเนื้อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000         

61. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        
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62. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะเทคโนโลยี 

การเกษตรเพือ่รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนา

ชุมชนแบบบรูณาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

63. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพือ่การฟืน้ฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

64. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่เสริมสร้าง

ศกัยภาพดา้นการเกษตร และเกษตรแปรรูป สู่การบรูณา

การเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

65. โครงการพัฒนาการแปรรูปกลว้ยดว้ยระบบโซอุ่ปทาน ของ

ชุมชนทอ้งถิ่น จังหวัดบรีุรัมย์ กรณีศกึษา : กรณีศกึษา 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลติภณัฑท์างการเกษตร หมู่ที่ 

8 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         
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66. โครงการพัฒนาและยกระดบัผลติภณัฑเ์คร่ืองเคลอืบดนิ

เผาภายใตก้ารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภมูปิญัญาการ

ผลติเคร่ืองเคลอืบดนิเผา อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรีุรัมย์ 

สู่ผลงานเซรามกิสร่์วมสมยั บนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 800,000         

67. โครงการถา่ยทอดความรู้และการพัฒนาผลติภณัฑพ์ื้นถิ่น

ชุมชนหมู่บา้นทอ่งเที่ยวต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 700,000        

68. โครงการพัฒนาขดีความสามารถผู้ประกอบการผลติภณัฑ์

ชุมชนทอ้งถิ่น เพือ่สง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก สู่เศรษฐกจิ

สร้างสรรคม์ลูคา่สงู กลุ่มทอผ้าไหมต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

69. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวชิาชพีชา่งตดิตั้งไฟฟา้ภายใน

อาคารเบื้องตน้ ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา อ าเภอบา้น

กรวด จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

70. โครงพัฒนาเคร่ืองผลติกา๊ซชวีภาพ โดยใชร้ะบบควบคมุ

การผลติดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์และการถา่ยทอดองค์

ความรู้จากการวจิัยสู่ชุมชนในต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประ

โคนชัย จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         
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71. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

72. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเพือ่รองรับการสร้างวศิวกรสงัคมสู่การพัฒนา

ชุมชนแบบบรูณาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

73. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal)เพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของประชาชน 

หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019 (COVID - 19) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

74. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

พื้นที่บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพือ่การ

ถา่ยทอดนวัตกรรมและยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชน ในการ

เสริมสร้างอาชพีสู่การบรูณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์

อย่างย่ังยืน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 300,000         

75. โครงการสร้างสขุภาวะชุมชน ดว้ยตน้กลา้พยาบาลกบั

ครอบครัวอุปถมัภ ์(พอ่ฮักแมฮั่ก)

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 180,000        
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76. โครงการเสริมสร้างสขุภาพของผู้สงูอายุในเขตชุมชน

เทศบาลเมอืงชุมเหด็ จังหวัดบรีุรัมย์

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000         

77. โครงการพัฒนาศกัยภาพของชุมชนในการพึง่พาตนเองดา้น

สขุภาพผู้สงูอายุอย่างย่ังยืน ต าบลชุมเหด็ อ าเภอเมอืง

บรีุรัมย์ จังหวัดบรีุรัมย์

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 300,000         

78. โครงการวศิวกรสงัคม สร้างนวัตกรเพือ่น านวัตกรรมไปใช้

ในการบรูณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น คณะ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

79. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพือ่การฟืน้ฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน หลงัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 230,000        

80. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการ

ด าเนนิโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่นในพื้นที่บริการของคณะพยาบาลศาสตร์เพือ่

เสริมสร้างสขุภาวะชุมชนของคนในสงัคม 

สู่การบรูณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

พยาบาลฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000         
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81. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 600,000         

82. โครงการยกระดบัคณุภาพการศกึษาเพือ่สร้างนวัตกรรมใน

การพัฒนาหลกัสตูร สื่อ อุปกรณ์ และการจัดการเรียนการ

สอน

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64       4,057,400

83. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

การยกระดบัคณุภาพการศกึษา สู่การบรูณาการเพือ่

น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64           120,000

84. โครงการยกระดบัและพัฒนาทกัษะ และความสามารถ

ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 1,200,000      

85. โครงการยกระดบัสนิคา้ชุมชน OTOP จากภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

เพือ่ยกระดบัรายไดข้องกลุ่มทอผ้าย้อมสจีากดนิธรรมชาตใิน

เขตอ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิและอ าเภอประโคนชัย จังหวัด

บรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 500,000         

86. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูจังหวัดบรีุรัมย์ (Big Data) สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,200,000      

โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษารองรับการสร้างวศิวกร

สงัคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบรูณาการ
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87. การวางแผนผังน้ าเพือ่การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า

ชุมชนรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,200,000      

88. โครงการตดิตาม ประเมนิผลจากการด าเนนิโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นใน

การยกระดบัคณุภาพชวีติเศรษฐกจิ และสงัคม สู่การบรู

ณาการเพือ่น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยืน

สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 500,000         

89. การบริหารจัดการเพือ่การบรูณาการโครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น มหาวทิยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 330,000        

90. โครงการสง่เสริม สบืสาน อนรัุกษ ์ภมูปิญัญาการละเลน่

พื้นบา้นอสิานใตใ้หเ้ปน็แหลง่เรียนรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม เพือ่

เสริมสร้างคณุคา่และจิตส านกึรักษท์อ้งถิ่น สู่ชุมชนตน้แบบ

การทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรมจังหวัดบรีุรัมย์

ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 63 - พ.ค. 64

91. โครงการยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนประเภทผ้าทอจังหวัด

บรีุรัมย์

UBI 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค.64 800,000         

92. โครงการสง่เสริมอาชพีผู้ประกอบการแปรรูปสมนุไพรเพือ่

ยกระดบัเศรษฐกจิทอ้งถิ่น

UBI 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค.64 1,000,000      
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93. โครงการสง่เสริมอาชพีผู้ประกอบการนวดแผนไทย UBI 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค.64 600,000         

94. โครงการจัดท าวารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย .63 - 30 พ.ค. 64 50,000           

95. โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ไดใ้ตร่้มพระบารมี คณะครุศาสตร์ 17 ม.ค. 64 8,000             

96. โครงการบริการวชิาการ ศลิปส์ร้างสรรคศ์ลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 - 2 ก.พ. 64 30,000           

97. โครงการพัฒนาทกัษะทางจิตวทิยาการแนะแนวเพือ่พัฒนา

ผู้เรียน

คณะครุศาสตร์ 21-พ.ย.-63 20,000           

98. โครงการบริหารการศกึษาสมัพันธ์ คณะครุศาสตร์ 7 พ.ย. 63 47,000          

99. โครงการคา่ยราชพฤษ์ คณะครุศาสตร์ 13 - 17 ก.พ.64 15,000           

100. โครงการอบรมการผลติสื่อการเรียนการสอนส าหรับเดก็

ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 12 ธ.ค. 64 10,000           

101. โครงการบรูณาการการบริการวชิาการกบัการเรียนการ

สอนและการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม คณะมนษุยศาสตร์ฯ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29 พ.ย. 63 20,000

102. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเขา้กบัการวจิัย และ

บริการวชิาการสู่ชุมชนและสถานศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 23 พ.ย. 63 5,000

103. โครงการบรูณาการการบริการวชิาการกบัการเรียนการ

สอน สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 2 พ.ย. 63 - 

28 ก.พ. 64

15,000

104. โครงการบริการวชิาการเครือขา่ยผู้สอนภาษาเขมร (ใน

วาระครบรอบ 70 ป ีความสมัพันธไ์ทย-กมัพูชา)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค. 63 25,000

2. พัฒนากระบวนการการบรูณา

การบริการวชิาการเขา้กบัการ

เรียนการสอน/ งานวจิัย / ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม
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105. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 

25 ธ.ค. 63

17,000

106. โครงการสมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 64 35,000

107. โครงการนติคิา่ยอาสาพัฒนาและบริการวชิาการสู่ชุมชน คณะมนษุยศาสตร์ฯ 19 ธ.ค. 63 15,000

108. โครงการบรูณาการบริการวชิาการแกชุ่มชน คณะ

วทิยาการจัดการ  ภายใตศ้าสตร์พระราชาวถิเีกษตรพอเพยีง

คณะวทิยาการจัดการ 12 ม.ิย. 64 40,000           

109. โครงการบรูณาการการบริการวชิาการ วจิัย และ

วัฒนธรรมสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 30 ม.ีค. 64 16,000           

110. โครงการบริการวชิาการการผลติสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์

สนิคา้ชุมชน

คณะวทิยาการจัดการ 12 ธ.ค. 63 15,000           

111. โครงการบริการวชิาการ Towels' Creation Workshop คณะวทิยาการจัดการ 7 ต.ค. 63 5,000             

112. โครงการบริการวชิาการ Cocktail & Mocktail Workshop คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 63 10,000           

113. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 21 - 22 ก.พ. 64 10,000           

114. การบริการวชิาการเร่ืองวธิกีารประยุกตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัชุมชนต าบลสองชัน้ อ าเภอกระสงั 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 22 พ.ย. 63 10,000           
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115. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นการจัดการตน้ทนุการผลติ 

และการบริหารการเงนิส าหรับ การจัดท าบญัชขีองกลุ่มทอ

เสื่อจากกกในเขตพื้นที่ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 17 เม.ย. 64 20,000           

116. โครงการอบรมการประยุกตใ์ชส้ถติเิพือ่การวจิัยในชัน้เรียน คณะวทิยาศาสตร์ 24 - 25 เม.ย. 64 15,000           

117. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการ

วชิาการ และศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 11 - 12 พ.ย. 63 20,000           

118. โครงการดาราศาสตร์สญัจร 2564 คณะวทิยาศาสตร์ 30 - 31 ม.ค. 64 10,000           

119. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิานวัตกรรมสิ่งทอและการ

ออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 11 ม.ค. 64 5,000             

120. โครงการบริการวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 12 ก.ย. 63 12,000           

121. โครงการบริการวชิาการภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศสู่

ชุมชนและทอ้งถิ่น

คณะวทิยาศาสตร์ 13 ก.พ. 64 10,000           

122. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสู่

การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 27 - 28 ม.ีค. 64 30,000           

123. ฝึกปฏบิตัทิกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 - 18 ธ.ค. 63 30,000           

124. โครงการบรูณาการงานดา้นจุลชวีวทิยาเพือ่การอนรัุกษภ์มูิ

ปญัญาในการท าสาโท

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ก.พ. 64 8,000             

125. CS Young Programmer Camp คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ย. 63 10,000           
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126. โครงการบริการวชิาการดา้นสาธารณสขุ คณะวทิยาศาสตร์ 14 - 15 พ.ย. 63 20,000           

127. โครงการสนบัสนนุบริการวชิาการเพือ่ก าหนดพื้นที่เปา้หมาย

ในการพัฒนาทอ้งถิ่นที่สอดคลอ้งกบัริบท ปญัหา และความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่น

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63, 

15 ธ.ค. 63, 

15 ก.พ. 64, 

10 เม.ย. 64, 

10,000           

128. วันภมูสิารสนเทศศาสตร์ (GISDAY) คณะวทิยาศาสตร์ 30 ม.ค. 64 10,000           

129. โครงการจัดท าเสน้ทางศกึษาความหลากหลายของพรรณ

ไมแ้ละระบบการใชง้าน QR Code Scanning ในพื้นที่ศนูย์

การเรียนรู้เกษตรพอเพยีงที่วา่การอ าเภอพลบัพลาชัย 

จังหวัดบรีุรัมย์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 17 ต.ค. 63 35,000           

130. โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบา้นเพือ่การเรียนรู้ความ

หลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน ์ในพื้นที่

เทศบาลต าบลบงึเจริญ อ าเภอบา้นกรวด 

จังหวัดบรีุรัมย์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ 10 ต.ค. 63 35,000           

131. เทคโนโลยีการเกษตรอาสา “พีส่อนนอ้ง” น าชุมชนพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  13, 20, 27  พ.ย. 63 10,000           

132. โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวจิัย บริการ

วชิาการ ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 35,000           

133. โครงการเลี้ยงสตัวน์้ าแบบพอเพยีงและย่ังยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ม.ค. 64 5,000             

134. โครงการบริการวชิาการ: การพัฒนานกันวัตกรรมการผลติ

สตัวเ์พือ่ชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 พ.ย. 63 30,000           



48,573,050

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

135. โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสั้น สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 เม.ย.64 10,000           

136. โครงการเพศสมัพันธท์ี่ปลอดภยัและการปอ้งกนัการ

ตั้งครรภใ์นวัยรุ่น บรูณาการการเรียนการสอนรายวชิาการ

พยาบาลมาดาทารกและการผดงุครรภ ์1

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - ก.พ.64 4,500             

137. โครงการการสร้างชุมชนตน้แบบดา้นการดแูลสขุภาพ ดว้ย

ตน้กลา้พยาบาลกบัครอบครัวอุปถมัภ ์บรูณาการการเรียน

การสอนและงานวจิัยในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สงูอายุ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - ก.พ.64 12,350          

138. โครงการพัฒนาระบบกลไกงานบริการทางวชิาการเพือ่

พัฒนาทอ้งถิ่น มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

139. โครงการชุมชนตน้แบบดว้ยศาสตร์พระราชา บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 120,000         

140. โครงการพัฒนาภมูปิญัญาทอ้งถิ่นสู่ผลติภณัฑช์ุมชน ต าบล

หทู านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบรีุรัมย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 300,000         

141. โครงการพัฒนาศนูย์เรียนรู้เพือ่เสริมศกัยภาพการพัฒนา

ทอ้งถิ่นอย่างในพื้นที่อ าเภอปะค า จังหวัดบรีุรัมย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 600,000         

142. โครงการสง่เสริมสขุภาวะสงัคมสงูวัย บนฐานภมูปิญัญา

และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบรีุรัมย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000         
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143. โครงการศกึษากระบวนการใชป้ระโยชนจ์ากเศษผ้าไหม

เหลอืทิ้ง สู่ผลติภณัฑใ์หมท่ี่เปน็มติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

144. โครงการพัฒนาการแปรรูปและยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชน

จากวัสดทุอ้งถิ่นสู่เชงิพานชิย์

บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000         

145. สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 3,000,000      

146. ส านกังานอธกิารบดี 9 ม.ค. 64 500,000         

147. คณะวทิยาศาสตร์ ส.ค. 64 250,000         

148. โครงการสร้างเครือขา่ยปราชญช์าวบา้นและการมสีว่นร่วม

ในดา้นสมัมาชพีชุมชนทอ้งถิ่น คณะมนษุยศาสตร์ฯ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 ม.ค. 64 40,000

149. โครงการพัฒนาศนูย์ประสานงานชุมชนสมัพันธ ์(HUSOC) 

เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชนและการพัฒนาทอ้งถิ่นจาก

 Local สู่ Global คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 17 ม.ค. 64 30,000

150. โครงการบริการวชิาการดนตรี "การเรียบเรียบเสยีง

ประสานบทเพลงโรงเรียน/สถาบนั"

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13  -14 ม.ค. 64 20,000

151. โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนน า อสม: การอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารปฐมพยาบาลและการชว่ยฟืน้คนืชพีขัน้พื้นฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 64 9,800             

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นบริการวชิาการกบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ในและ/

หรือตา่งประเทศ

โครงการการบริหารจัดการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา

โครงการวันวทิยาศาสตร์

โครงการบริการวชิาการแกเ่ยาวชนจังหวัดบรีุรัมย์

ในงานวันเดก็แหง่ชาติ
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152. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการกบั เทศบาลต าบลบา้นดา่น อ าเภอบา้นดา่น

 จังหวัดบรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 64 1,000             

153. โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการ

บริการวชิาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ

บณัฑติฯ 1 เม.ย.64 30,000           

154. สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           โครงการประชุมเครือขา่ยที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการแหง่ประเทศไทย



ยทุธศำสตรท่ี์ 4  

พฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพระบบสำรสนเทศ 

เพือ่กำรบรหิำรจัดกำรรองรบัควำมก้ำวหนำ้ทำงวิชำกำร

เปน็ท่ียอมรบัในระดับสำกล



6,718,070   

1.  การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000          

2. โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000          

3. บริหารสาขาวชิาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 18,000          

4. โครงการพัฒนาวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่

เขา้สู่ระบบ ThaiJo

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000        

5. โครงการจัดท าวารสารวชิาการ ฐานTCI ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64          170,000

6. โครงการจุลสารฦๅไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 45,000          

7. โครงการผลกัดนัการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง

ความเปน็เลศิสู่สากล

ส านกัวทิยบริการ ฯ 1 พ.ย. 63 - ม.ีค 64 150,000        

8. โครงการจัดหาขอ้มลูและแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วทิยบริการ 10 พ.ย.63 2,000,000     

9. โครงการจัดหาและบริการสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ ศนูย์วทิยบริการ 20 พ.ย.63 1,044,000     

2. ยกระดบัฐานขอ้มลูและการ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและเชื่อถอืได้

10. โครงการพัฒนาเว็บไซตแ์ละระบบศษิย์เกา่ออนไลนใ์นยุค

ไทยแลนด ์4.0 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 63 3,000

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔

๑. พัฒนายกระดบัทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความเสถยีรภาพครอบคลมุใน

การปฏบิตังิาน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเป็นที่

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน



6,718,070   

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

11. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู e-Thesis เพือ่จัดท าการ

เผยแพร่วทิยานพินธผ่์านระบบอนิเตอร์เนต็และบ ารุง

เว็บไซตบ์ณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ 21 - 25 เม.ย.64 20,000          

12. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการและเครือขา่ยที่ดี ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 2,144,100     

13. โครงการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 25,000          

14. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานสารสนเทศเพือ่การ

ตดัสนิใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ุค.63 - ม.ค.64 10,770         

15. โครงการการจัดการความรู้ เร่ืองสื่อสานสมัพันธ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

งานประชาสมัพันธ์ ม.ค. 64 35,000          

16. โครงการผลติสื่อ เพือ่การเผยแพร่ประชาสมัพันธส์ร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดใีหแ้กอ่งคก์ร

ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 90,000          

17. ผลติสารประชาสมัพันธร์าชพฤกษ์ งานประชาสมัพันธ์ ต.ค.63 - พ.ค 64 200,000        

18. ผลติสื่อวทิยุกระจายเสยีงเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์

งานประชาสมัพันธ์ ต.ค.63 - พ.ค 64 60,000           

19. จัดซื้อพื้นที่สื่อเพือ่ประชาสมัพันธก์จิกรรมของ

มหาวทิยาลยั

งานประชาสมัพันธ์ ต.ค.63 - พ.ค 64 60,000           

20. ผลติสื่อปา้ยประชาสมัพันธ์ งานประชาสมัพันธ์ ต.ค.63 - พ.ค 64 120,000        



6,718,070   

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ         

ด ำเนนิงำน

21. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความ

เปน็เลศิ

ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 15 พ.ย.63 - 20 ม.ค.64 283,200        

22. อบรมเชงิปฏบิตักิารเครือขา่ยประชาสมัพันธ์ งานประชาสมัพันธ์ 4 ม.ีค. 64 -                

23. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับคณาจารย์และนกัศกึษา สาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 15,000

24. กจิกรรมจัดท าวารสารขา่วสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) คณะมนษุยศาสตร์ฯ 16 พ.ย. 63, 31 พ.ค. 64 10,000

3. พัฒนาและเพิม่ทกัษะ

ความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศแก่

อาจารย์บคุลากร และนกัศกึษา

ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอน งานวจิัย

และบริการวชิาการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ



ยทุธศำสตรท่ี์ 5

สง่เสรมิ สบืสำน ท ำนบุ ำรงุและเผยแพรศิ่ลปวัฒนธรรมอสีำนใต้

ให้มีควำมโดดเด่นสู่สำกล



นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้คีวามโดดเดน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕  :  สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดดเดน่สูส่ากล

2,085,506

1. โครงการ 3 ด ี(3D) สง่เสริมศลิปะและวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่นบายศรีสู่ขวัญรุ่นนอ้ง

คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.ค. 64 12,000          

2. สร้างสรรคศ์ลิปวัฒนธรรมพื้นถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 63 30,000          

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมสขุภาพชุมชนโดยใช้

ศลิปวัฒนธรรม และภมูปิญัญาพื้นถิ่นอสีานใต้

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 

64

13,640          

4. ถา่ยทอดองคค์วามรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมในศนูย์

วัฒนธรรมอสีานใต้

ส านกัศลิปะฯ 1 - 30 พ.ค. 64 20,000           

5. โครงการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะดจิิทลัสู่นทิรรศการ

เพาะศลิป์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 - 25 ต.ค.63 5,040

6. โครงการท านบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรมของนกัศกึษาคณะ

ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 20 ก.พ. - 30 พ.ค. 64 30,000          

7. โครงการวรรณศลิปพ์จิารณ์ คร้ังที่ 2 คณะครุศาสตร์ 30 - 31 ม.ค. 64 24,880          

8. โครงการฟสิกิส ์สง่เสริม สบืสานวัฒนธรรมไทย 

คร้ังที่ 8

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ค. 64 10,000           

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕

2. ปลกูฝังจิตส านกึการสบืสาน

 อนรัุกษศ์ลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นอสีานใตใ้หก้บั

นกัศกึษา

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคค์วามรู้และฐานขอ้มลูทาง

ศลิปวัฒนธรรมใหม้มีาตรฐาน



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

9. โครงการสานสายใยจากพีสู่่นอ้งฟสิกิส ์ปกีารศกึษา 

2563

คณะครุศาสตร์ 25 พ.ค. 64 3,000             

10. โครงการไหวค้รูดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ 5 - 15 ก.ย. 64 10,000           

11. โครงการสง่เสริมทกัษะชวีติเพือ่ความเปน็ไทยและสากล โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย.63 - 31 พ.ค. 64 100,000        

12. โครงการอนรัุกษ ์สง่เสริม สบืสานอัตลกัษณ์ทาง

ศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 เม.ย. 64 10,396

13. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในศาสนา

สร้างฐานชวีติสบืสานศลิปและวัฒนธรรมอันดงีามสู่

สงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 - 17 ม.ค. 64 30,000

14. โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และพธิกีารไหวค้รู

เพือ่สบืสานศลิปและวัฒนธรรม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000

15.  โครงการแสดงความยินดกีบัรุ่นพีท่ี่ก าลงัจะส าเร็จ

การศกึษา (GOODBYE SENIOR)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 24 ก.พ. 64 20,000

16. โครงการอนรัุกษ ์สง่เสริม และท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ม.ค. 64 15,000

17. โครงการสง่เสริม สบืสาน ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64  - 



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

18. กจิกรรม HUSOC FESTIVAL ปกีารศกึษา 2563 คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000

19. กจิกรรมสวดมนตข์า้มป ีปกีารศกึษา 2563 คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000

20. กจิกรรมสอบธรรมศกึษา ระดบัอุดมศกึษา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63 3,000

21. กจิกรรมท าวัตรสวดมนตเ์จริญจิตภาวนาเฉลมิพระ

เกยีรต ิทกุวันพุธ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 2,000

22. โครงการประกวดบคุลกิภาพดาว เดอืน ดาวเทยีม และ

ร้องเพลงมาร์ช

คณะวทิยาการจัดการ 17 ต.ค. 63 

 21 ต.ค. 63

15,000          

23. โครงการอนรัุกษ ์สบืสานศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

ท าบญุตกับาตร

คณะวทิยาการจัดการ 19 เม.ย. 64 15,000          

24. โครงการบายศรีสู่ขวัญนกัศกึษาใหมส่าขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ก.ค. 64 10,000           

25. โครงการจิตอาสาและสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนาแกน่กัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ค. 64 10,000           

26. โครงการสายสมัพันธพ์ีน่อ้ง นกัศกึษาสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 14 ก.ค. 64 10,000           

27. โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์  1 ก.พ. - 31 ก.ย. 64 40,000           



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

28. โครงการพัฒนาศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่

เพิม่มลูคา่ทางเศรษกจิ

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ก.พ. 64 10,000           

29. ประกวดดาว เดอืนคณะเทคโนโลยีการเกษตร และร้อง

เพลงมาร์ชมหาวทิยาลยั

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 พ.ย. 63 20,000           

30. พธิอัีญเชญิตราพระราชลญัจกรและมอบเคร่ืองหมาย

สญัญาลกัษณ์ นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ส.ค. 63 10,000           

31. โครงการอนรัุกษว์ัฒนธรรมเกษตรวถิไีทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 63 15,000          

32. พัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ม.ีค. 64 5,000             

33. โครงการสานสมัพันธ ์ประเพณีปใีหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 63 -  ม.ค. 64 15,000          

34. กฬีาสายสมัพันธน์อ้ง-พี ่เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 - 11 ก.ค. 64 10,000           

35. โครงการสบืสานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และนอ้งพีส่าขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 ม.ีค. 64 10,000           

36. สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและศลิปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000             

37. โครงการสง่เสริม สบืสาน กจิกรรมวันส าคญัของ

พยาบาล พระพุทธศาสนาและเทดิทนูสถาบนั

พระมหากษตัริย์

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 

64

16,550          

38. กองพัฒนานกัศกึษา 5 ก.ค. 64 200,000        อัญเชญิตราพระราชลญัจกร ปทีี่ 9



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

39. กองพัฒนานกัศกึษา 25 ม.ิย.64 50,000           

40. กองพัฒนานกัศกึษา 7 ก.ย. 64 80,000          

41. กองพัฒนานกัศกึษา  พ.ย. 63 10,000           

42. กองพัฒนานกัศกึษา 17 ก.ค. 64 30,000          

43. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 30,000          

44. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 20,000           

45. กองพัฒนานกัศกึษา 3 พ.ย. 63 150,000        

46. กฐินสามคัค ีมหาวทิยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ ส านกัศลิปะฯ พ.ย. 63 50,000           

47. ประเพณีลอยกระทง ส านกัศลิปะฯ พ.ย. 63 20,000           

48. เวยีนเทยีนเนื่องในวันมาฆบชูา ส านกัศลิปะฯ ม.ีค. 64 15,000          

49. วันสงกรานตแ์ละวันผู้สงูอายุ ส านกัศลิปะฯ เม.ย. 64 50,000           

50. เวยีนเทยีนเนื่องในวันวสิาขบชูา ส านกัศลิปะฯ พ.ค. 64 10,000           

51. เวยีนเทยีนเนื่องในวันอาสาฬหบชูา ส านกัศลิปะฯ ก.ค. 64 10,000           

52. ถวายเทยีนพรรษาเนื่องในวันเขา้พรรษา ส านกัศลิปะฯ ก.ค. 64 40,000           

53. วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

รามาธบิดศีรีสนิทร มหาวชริาลงกรณฯ พระวชริเกลา้

เจ้าอยู่หวั

ส านกัศลิปะฯ 28 ก.ค. 64 50,000           

54. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า สริิกติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ีพันปหีลวง

ส านกัศลิปะฯ 12 ส.ค. 64 40,000           

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมอสีานใต้

โครงการ สบืสานประเพณีลอยกระทง

วันส าคญัของชาติ

พธิไีหวค้รูนกัศกึษาภาคปกติ

สมเดจ็พระพุทธยอดฟา้มหาราชานสุรณ์

อธกิารบดแีละผู้บริหารพบนกัศกึษา (ป2ี-4)

ไหวค้รูนกัศกึษา ภาค กศ.บป.



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

55. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พัชร

สธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี

ส านกัศลิปะฯ 3 ม.ิย. 64 40,000           

56. วันพอ่แหง่ชาติ ส านกัศลิปะฯ 5 ธ.ค. 63 30,000          

57. วันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบ

ศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ส านกัศลิปะฯ 13 ต.ค. 63 40,000           

58. วันราชภฏั ส านกัศลิปะฯ 14 ก.พ. 64 30,000          

59. สบืสาน อนรัุกษ ์ตอ่ยอด ภมูปิญัญาทอผ้าพื้นบา้น 

อสีานใตแ้ละนทิรรศการผ้าทอพื้นบา้น จ.บรีุรัมย์

ส านกัศลิปะฯ ส.ค. 64 40,000           

60. โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ศลิปวัฒนธรรม

และพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 13 - 14 ม.ีค. 64 10,000           

61. โครงการเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ 5 ม.ค. - 15 ม.ีค. 64 10,000           

62. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทางพลศกึษาสู่ทอ้งถิ่น คณะครุศาสตร์ 23 ก.พ. 64 20,000           

63. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 10,000           

64. การบริหารจัดการดา้นวัฒนธรรม "วพิธิทศันา" คณะครุศาสตร์ 10 - 11 ก.ค 64 20,000           

65. โครงการนทิรรศการศลิปกรรมอนภุาคลุ่มน้ าโขง คณะครุศาสตร์ 16 - 25 ก.ค. 64 10,000

66. อนรัุกษภ์มูปิญัญาวา่วอสีาน ส านกัศลิปะฯ พ.ย. - ธ.ค. 63 30,000          

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมภมูิ

ปญัญา ทอ้งถิ่นกบัหนว่ยงาน

ภายนอกเพือ่เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล



2,085,506

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร

หน่วยงำน        ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

67. วันอนรัุกษม์รดกไทย เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ

กนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

ส านกัศลิปะฯ 2 เม.ย. 64 80,000          

68. เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมตา่งประเทศ ส านกัศลิปะฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 100,000        

69. เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมในประเทศ ส านกัศลิปะฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 100,000        

70. ปฏบิตักิารศลิปะนานาชาต ิเครือขา่ยศลิปกรรม

อนภุาคลุ่มน้ าโขง

ส านกัศลิปะฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 40,000           



ยทุธศำสตรท่ี์ 6

พฒันำคุณภำพและมำตรฐำนอำจำรยแ์ละบคุลำกรทุกระดับ

สู่กำรปฏบิติังำนอยำ่งมืออำชพีสู่มำตรฐำนสำกล



11,520,829  

1.  โครงพัฒนาศกัยภาพเจ้าหนา้พนกังานสายสนบัสนนุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 16,000           

2. โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยี 

เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏบิตัิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000         

3. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000            

4. โครงการพัฒนาบคุลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000            

5. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000           

6. โครงการการศกึษาอบรมและพัฒนาศกัยภาพอาจารย์เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 25,000           

7. พัฒนาอาจารย์ ผลงานทางวชิาการ และนเิทศนกัศกึษาสห

กจิศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000            

8. พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 49,000           

9. การจัดสรรงบประมาณเพือ่เพิม่คณุภาพบคุลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพในการท างาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000           

10. การจัดสรรงบประมาณเพือ่เพิม่คณุภาพบคุลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพในการบริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรใหม้มีาตรฐาน

ตามกรอบของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) สู่ความเปน็นกัปฏบิตัิ

มอือาชพี

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับใหม้คีุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสูก่ารปฏบิัตงิานอย่างมอือาชพีสูม่าตรฐานสากล



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

11.  สง่เสริมการพัฒนาบคุลากรดา้นวชิาการและวชิาชพี คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

12. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 114,000

13. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 10 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 24,000

14. โครงการพัฒนาทกัษะและความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับอาจารย์และ

บคุลากรคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 14 - 15 พ.ย. 63 30,000

15. โครงการพัฒนาและเพิม่ทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ

16. กจิกรรมพัฒนาและเพิม่ทกัษะความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศแกอ่าจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 6 ก.พ. 64 20,000

17. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 147,000

18. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนคิการเขยีนผลงาน

วชิาการดา้นภาษาอังกฤษ เพือ่การขอต าแหนง่ทางวชิาการ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 11 - 13 พ.ค.64 28,000



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

19. โครงการสง่เสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนเชงิบรูณาการกบัการท างาน (WIL)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 พ.ค. 64 30,000

20. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 112,000

21. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาภาษาไทยใหม้ทีกัษะ

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 91,000

22. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์และนกัศกึษาสาขา

ภาษาไทยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรียนการสอน

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 21 - 22 ก.ค.64 15,000

23. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 42,000

24. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการแกอ่าจารย์สาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000

25. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,000

26. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 63,000

27. พัฒนาศกัยภาพอาจารย์และบคุคลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 77,000

28. โครงการพัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพคณาจารย์สาขาวชิา

นติศิาสตร์ใหม้ทีกัษะความรู้ความเชี่ยวชาญทางดา้น

กฎหมาย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 63,000

29. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 21,000



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

30. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 14,000

31. โครงการสนบัสนนุทางวชิาการผลติสื่อ / ต าราทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

32. โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 27 เม.ย. 64 12,000           

33. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพือ่พัฒนาคณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ีค. 64 10,000           

34. โครงการเพิม่พูนศกัยภาพผู้บริหารและพัฒนาบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 27,000           

35. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการเงนิและการ

ธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 21,000           

36. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 49,000           

37. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 28,000           

38. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 108,000         



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

39. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 35,000           

40. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 161,000         

41. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 189,000         

42. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 28,000           

43. โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา 

ประชุมวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 222,000         

44. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขา วชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 63, 11 ม.ค. 64, 

5 เม.ย. 64, 5 ก.ค. 64

50,000           

45. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 10 พ.ย. 63 -10 ส.ค. 64 13,000           

46. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาฟสิกิส ์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 63, 11 ม.ค. 64, 

5 เม.ย. 64, 5 พ.ค. 64

16,000           
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47. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการผลติต าราและเอกสาร

ประกอบการสอนเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการส าหรับ

คณาจารย์สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 21,000           

48. โครงการเพิม่ศกัยภาพอาจารย์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 24,000           

49. โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนการสอนสาขาวชิา

นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 49,058           

50. โครงการพัฒนาบคุลากรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวทิยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 63 1 ก.พ. 64 

 1 เม.ย. 64

20,000           

51. โครงการเสริมสร้างและสนบัสนนุอาจารย์และบคุลากรใหม้ี

ทกัษะและความสามารถทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 81,000           

52. โครงการสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

53. โครงการพัฒนาบคุลากร คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

54. โครงการพัฒนาคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์

และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 ม.ค.64 30,000           

55. โครงการพัฒนาบคุลากรภาควชิาวทิยาศาสตร์และภาควชิา

วทิยาศาสตร์ประยุกตเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรียนการ

สอนและการท าวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 55,841           

56. โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 773,000        
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57. โครงการสนบัสนนุการท าผลงานวชิาการของคณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

58. โครงการ Best Practice ส าหรับอาจารย์ผู้สอน คณะวทิยาศาสตร์ 7 ต.ค. 63 20,000           

59. โครงการพัฒนาศกัยภาพของคณาจารย์ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

60. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สายสนบัสนนุ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

61. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

62. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ดา้นการสอนและการวจิัย

ทางสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000            

63. โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 32,000           

64. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์กอ่าจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 - 18 ก.พ. 64 30,000           

65. โครงการเพิม่ทกัษะวชิาการและวชิาชพีเกษตรศาสตร์ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

66. โครงการทศันศกึษาเพือ่เพิม่วสิยัทศันด์า้นสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000           

67. โครงการจัดการความรู้ดา้นการเรียนการสอนและ การวัด

และประเมนิผลการเรียนรู้

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 5,500             
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68. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิาน (OD) 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 87,000           

69. โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นวชิาการและวชิาชพีคณะ

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 94,000           

70. โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 9,540             

71. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลนิคิของอาจารย์

พยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย - 31 พ.ค. 64 -                 

72. พัฒนาศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 707,000        

73. พัฒนาศกัยภาพองคก์รคณะครุศาสตร์และเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการท างานคณาจารย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000         

74. สง่เสริม สนบัสนนุ และพัฒนาอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 63 50,000           

75. จัดการความรู้ดา้นการวจิัยและการจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 18 พ.ย. 63, 16 ธ.ค. 63 50,000           

76. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 - 8 ม.ค. 64 10,000           

77. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการของอาจารย์และ

นกัศกึษา สาขาวชิาฟสิกิส์

คณะครุศาสตร์ 15 เม.ย. 64 12,000           
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78. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

79.  โครงการสนบัสนนุงบประมาณพัฒนาศกัยภาพทาง

วชิาการของอาจารย์และนกัศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 15 เม.ย. 64 48,000           

80. โครงการพัฒนาศกัยภาพเพิม่ทกัษะบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ 15 เม.ย. 64 10,000           

81. โครงการสนบัสนนุงบประมาณพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการ

ของคณาจารย์กลุ่มวชิาพื้นฐานการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 15 เม.ย. 64 18,000           

82. ปฐมนเิทศอาจารย์ใหมแ่ละบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ 4 พ.ย. 63, 9 ม.ิย. 64 10,000           

83. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 42,000           

84. โครงการพัฒนาคณาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 3 - 6 เม.ย. 64 29,890           

85. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและบริหารจัดการสาขาวชิา

นาฏศลิป์

คณะครุศาสตร์ 8 - 25  ม.ีค  64 10,000           

86. โครงการพัฒนาครูมอือาชพี โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค. 64 40,000           

87. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร โรงเรียนสาธติ 16 ม.ีค. 64 200,000         

88. โครงการพัฒนาบคุลากรศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 ของ

เดอืน

30,000           
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89. โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ 

(คา่ตอบแทนกรรมการผู้ทรงคณุวุฒปิระเมนิผลงานทาง

วชิาการ : กลุ่มย่อย)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 400,000         

90. โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ 

(กพว.)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 358,000         

91. โครงการคา่ตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ(ผศ, รศ,ศ)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 1,000,000      

92. โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ 

(คณะอนกุรรมการประเมนิการสอน)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 48,000           

93.  โครงการคา่ตอบแทนการประเมนิผลงานทางวชิาการแก่

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ(Reader)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 400,000         

94. โครงการประเมนิพจิารณาคา่งานสายสนบัสนนุเพือ่เขา้สู่

ต าแหนง่ที่สงูขึ้น(คณะอนกุรรมการประเมนิคา่งาน)

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 100,000         

95. โครงการประชุมพจิารณาสายสนบัสนนุเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่

สงูขึ้นประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบั

ช านาญการช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพเิศษ

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 100,000         

96. โครงการประชุมกรรมการบริหารงานบคุคล  (กบม.) กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 30,000           

97. โครงการจัดท าแผนบคุลากรและจัดประชุมทนุพัฒนา

บคุลากรป ี2564

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 10,000           
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98. โครงการประสานการเสนอขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และ

จัดท าบญัชเีงนิเดอืน

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 10,000           

99. รับสมคัรและจัดสอบคดัเลอืกขา้ราชการพนกังาน

มหาวทิยาลยัสายวชิาการและสายสนบัสนนุ

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 20,000           

100. โครงการสร้างเสริมความรู้ทางวชิาการแกอ่าจารย์ใหม่ ฝ่ายวชิาการ พ.ค.64 - ม.ิย.64              40,000

101. โครงการสร้างเสริมความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการ ฝ่ายวชิาการ พ.ย.63 - ก.พ.64              60,000

102. โครงการสง่เสริมทกัษะนกัศกึษา อาจารย์ เพือ่การแขง่ขัน

ทางวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64            300,000

103. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนรายวชิาศกึษาทั่วไป สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 31พ.ค. 64 20,000           

104. การพัฒนาบคุลากร สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 80,000           

105. โครงการพัฒนาความเปน็เลศิทางวชิาการดา้นการแปลและ

ลา่ม

สนง.ตา่งประเทศ 13 - 14 ม.ีค.64 30,000           

106. โครงการจัดสอบ TOEIC ส าหรับอาจารย์มหาวทิยาลยัราช

ภฏับรีุรัมย์

สนง.ตา่งประเทศ 31 ต.ค. - 26 ธ.ค. 63 66,000            

107. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 21-22 ม.ีค. 64 25,000           

108. ตรวจสอบภายใน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 20,000           

109. กองกลาง ต.ค. 63 - พ.ค. 64 640,000         

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรหนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการยกระดบัขดีความสามารถของบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

110. กองคลงัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 40,000           

111. งานออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 55,000           

112. โครงการสมัมนาระบบบริหารงานบคุคลเพือ่พัฒนาศกัยภาพ

บคุลากร

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 20,000           

113. โครงการอบรมการเขยีนวเิคราะหค์า่งานของสายสนบัสนนุ กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 50,000           

114. โครงการสนบัสนนุการศกึษาตอ่ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก

กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 1,600,000      

115. โครงการปลกูจิตส านกึดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานใหแ้ก่

นกัศกึษาและประกวดผลงานของนกัศกึษาดา้นการอนรัุกษ์

พลงังาน

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 20,000           

116. โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานบคุลากรสู่การ

ปฏบิตังิานดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานอย่างมอือาชพีและ

ประกวดนกัอนรัุกษพ์ลงังานดเีดน่

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 30,000           

117. โครงการอบรมการประยุกตใ์ชพ้ลงังานทดแทนตามแนว

พระราชด าริ

อนรัุกษพ์ลงังานฯ 1 - 31 ม.ิย. 64 20,000           

118. โครงการหนนุเสริมนกัวจิัยตน้ทาง สถาบนัวจิัยฯ 16 - 20 พ.ย.63              40,000

1) การพัฒนาโจทย์วจิัยและเทคนคิการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิัย พ.ศ. 2565

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการเงนิและการคลงั 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ประจ าปงีบประมาณ 2564

2. เสริมสร้างและสนบัสนนุ

อาจารย์และบคุลากรใหม้ี

ทกัษะและขดีความสามารถใน

การท าวจิัย บริการวชิาการ  

การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่าง

ตอ่เนื่อง

การพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน



11,520,829  

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

2) กระบวนการ Review งานวจิัยเพือ่การพัฒนางานวจิัย

119. โครงการหนนุเสริมนกัวจิัยกลางทาง สถาบนัวจิัยฯ 14 - 18 ธ.ค. 63              50,000

1) โครงการ AAR.เพือ่การหนนุเสริมการวจิัยสู่การพัฒนา

ทอ้งถิ่น

2) คลนิกินกัวจิัย

3) การสง่เสริมชุมชนสู่การจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปญัญา 

(GI)

120. โครงการหนนุเสริมนกัวจิัยปลายทาง สถาบนัวจิัยฯ 4 - 8 ม.ค.64              50,000

1) โครงการประกวดนวัตกรรมและผลงานวจิัย ผลงาน

สร้างสรรค ์ป ีพ.ศ.2564

2) โครงการถอดบทเรียนงานวจิัยที่แลว้เสร็จเพือ่การขยาย

ผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์

3) โครงการหนนุเสริมโครงการวจิัยและชุดโครงการวจิัยที่

ก าลงัด าเนนิอยู่เพือ่ร่วมปรับทศิทางไปสู่การใชป้ระโยชน์



ยทุธศำสตรท่ี์ 7

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรทรพัยส์นิและสทิธปิระโยชน์

ของมหำวิทยำลยัให้เกิดประสทิธภิำพและเกิดประโยชนส์งูสดุ



14,756,000

1. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สนิ กองคลงัและทรัพย์สนิ ต.ค. 63 - ก.ค. 64 14,756,000  

2. โครงการจัดหารายไดจ้ากทรัพย์สนิฯของมหาวทิยาลยั กองคลงัและทรัพย์สนิ ต.ค. 63 - ก.ค. 64  - 

3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ กองนโยบายและแผน ต.ค. 63 - ก.ค. 64  - 

1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพย์สนิและเพิม่ชอ่งทางใน

การจัดหารายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัยใหสู้งสุด ตลอดจนเพิ่มชอ่งทางในการแสวงหารายได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๗  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัย ใหเ้กดิประสทิธิภาพและเกดิประโยชนส์ูงสุด

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร



ยทุธศำสตรท่ี์ 8

สรำ้งวัฒนธรรมองค์กรในกำรปฏบิติังำนท่ีมุ่งเนน้กำรมีคุณธรรม 

จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภำพ



356,191,050 

1. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 23 เม.ย. 64 46,000            

2. โครงการอบรมธรรมมะเพือ่เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 

และการด าเนนิชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

คณะวทิยาศาสตร์ 12 - 13 ธ.ค. 63 20,000            

3. 3.5 โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีบคุลากร

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 30,000            

4. จิตอาสาท าความดดีว้ยการบริจาคโลหติ งานอนามยัฯ 27 ก.ค. 64 20,000            

5. จัดซื้อเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑท์ี่ไมใ่ชย่า งานอนามยัฯ 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 400,000          

6. โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์มว่ง - เหลอืงเกมส์ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 150,000          

7. โครงการสร้างคา่นยิมความรักและความรับผิดชอบตอ่

องคก์ร

ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 500,000          

8. โครงการสร้างความรักความผูกพัน ปใีหม่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 550,000          

9. กองอาคารสถานที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 120,000          

10. โครงการขุมปญัญาราชภฏั (ตอ้นรับขุมปญัญาชอ่ใหม)่ ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 100,000          

11. งานรัฐพธิแีละงานวันส าคญัของชาติ กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 20,000            

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

โครงการพัฒนาเสริมสร้างจิตส านกึในการปฏบิตัหินา้ที่



356,191,050 

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

12. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 30,000            

13. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 20,000            

14. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 20,000            

15. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 100,000          

16. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 50,000            

17. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 63 - พ.ค. 64 30,000            

18. โครงการท าบญุสตัวท์ดลอง และอุทศิสว่นกศุลให้

สตัวท์ดลองเพือ่งานวชิาการ 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 17 ต.ค. 63 10,000            

19. พธิที าบญุสาขาวชิาสถติปิระยุกตแ์ละกฬีาสถติสิานสมัพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 28 พ.ย. 63 5,000              

20. โครงการ CS @ CSR ปทีี่ 3 คณะวทิยาศาสตร์ 26 ธ.ค. 63 20,000            

21. พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาจิตอาสาปฐมพยาบาล งานอนามยัฯ 15 พ.ค. 64 20,000            

22. โครงการจัดท าเเผนพัฒนาหนว่ยงานและเสริมสร้างขวัญ

ก าลงัใจแกบ่คุลากร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 3 พ.ค. 64 150,000

23. โครงการสร้างขวัญและก าลงัใจใหแ้กบ่คุลากรสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 23 ธ.ค. 63 10,000

24. โครงการ HUSOC ชัน้ปนัสขุ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,741

25. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงับคุลากรคณะวทิยาการ

จัดการในการปฏบิตังิาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 216,909          

2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บคุคล สร้างแรงจูงใจ  สวัสดกิาร

และสทิธปิระโยชนแ์กบ่คุลากรทกุ

ระดบัเพือ่ใหม้คีณุภาพชวีติและ

รักษาบคุลากรที่ดอีย่าง 

มปีระสทิธภิาพ

ด าเนนิงานศนูย์ Happy Center

ด าเนนิงานส านกังานสถานกัศกึษา

บริหารจัดการศนูย์ TO BE NUMBER ONE

ด าเนนิงานศนูย์ DSS Center

ด าเนนิงานส านกังานองคก์ารบริหารนกัศกึษาภาคปกติ

ผู้บริหารชวนท าบญุ



356,191,050 

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

26. โครงการดงูานนอกสถานที่ส าหรับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นกัศกึษา สาขาวชิาชวีวทิยา 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ีค. 64 - 

2 เม.ย. 64

59,200            

27. โครงการเพิม่วสิยัทศันแ์ละปลกูจิตส านกึใหเ้กดิวัฒนธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรบณัฑติวทิยาลยั

บณัฑติฯ 1 - 30 เม.ย.64 50,000            

28. งานออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 500,000          

29. งานออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 500,000          

30. งานออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 200,000          

31. งานออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 300,000          

32. ตรวจคดักรองสขุภาพบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ งานอนามยัฯ 15 ก.ค. 64 20,000            

33. เงนิเดอืน กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 59,535,000    

34. คา่จ้างประจ า กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,510,600       

35. คา่จ้างชั่วคราว กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 19,509,600     

36. คา่ตอบแทนพนกังานราชการ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 9,241,400      

37. คา่ตอบแทนเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยั กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 217,549,600  

38. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบมวีาระ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,172,000    

39. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบไมม่วีาระ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,209,600       

40. คา่ตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหนง่ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,905,600       

41. คา่เชา่บา้น กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 552,000          

42. เงนิประจ าต าแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 150,000          

คา่ตอบแทนการควบคมุงานกอ่สร้าง

คา่ตอบแทนการตรวจรับพัสดุ

คา่ตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เงนิอุดหนนุวชิาชพีวศิวกร/สถาปนกิ



356,191,050 

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจดัสรร

43. เงนิประจ าต าแหนง่คณะพยาบาล กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,073,000      

44. คา่ตอบแทนการสอนและธุรการ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000,000     

45. เงนิสมทบทนุกองทนุทดแทน กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 17,300           

46. คา่เบี้ยประกนัสงัคม กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2,750,500      

47. กองทนุสวัสดภิาพนกัศกึษา กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 200,000          

48. คา่ตอบแทนการสอนและคา่ธุรการ บณัฑติฯ 1 ต.ค.63 - 30ก.ย. 64 4,500,000       

49. คา่ตอบแทนการคมุสอบนกัศกึษาภาค กศ.บป. สง่เสริมวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 150,000          

50. การสร้างการมสีว่นร่วมในการท างานของบคุลากร สง่เสริมวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 40,000            

51. โครงการพัฒนาบคุลากรและศกึษาดงูาน (สายสนบัสนนุ) สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 12,000            

52. ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 230,000          

53. โครงการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64

54. โครงการจัดท าประกนัชวีติบคุลากร กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 500,000          

55. โครงการสมทบกองทนุสวัสดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2,000,000       

56. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร  การสร้างองคก์ร

แหง่การเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนเศรรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0 

(สร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานและสง่เสริมสร้างขวัญและ

ก าลงัใจแกบ่คุลากรในคณะ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000            

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพร่ผลงานของอาจารย์อาวุโส (งานเกษยีณ)



ยทุธศำสตรท่ี์ 9

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรอยำ่งมีธรรมำภบิำล



245,875,647  

1. บริหารจัดการองคก์รคณะครุศาสตร์  2564 คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 252,850           

2. โครงการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

จัดการเรียนการสอน สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

1 ต.ค.63 - 

30 ม.ีค. 64

40,000

3. โครงการบริหารจัดการจัดเกบ็และก าจัดสารเคมี

อันตรายศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 

ของเดอืน

50,000              

4. โครงการบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 - 20 ก.ค.64 20,000              

5. กองกลาง ต.ค. 63 - พ.ค. 64 200,000            

6. โครงการบริหารจัดการกองการบริหารงานบคุคล กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 300,000            

7. โครงการบริหารจัดการภายในหนว่ยงาน สาขาวชิา

ภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 20 ส.ค. 20 ธ.ค. 63 24,930              

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรร

โครงการบริหารจัดการที่ดสี านกังานอธกิารบดแีละ

งานธุรการสารบญั

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์

สงูสดุตอ่องคก์ร

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

8. กองนโยบายและแผน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 350,000            

9. โครงการบริหารจัดการส านกังาน ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64              350,000

10. โครงการบริหารจัดการส านกังานตา่งประเทศ สนง.ตา่งประเทศ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 120,000            

11. โครงการบริหารจัดการที่ที่งานทะเบยีนและ

ประมวลผล

ทะเบยีนฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 900,000            

12. โครงการการบริหารจัดการที่ดสี านกัวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านกัวทิยบริการ ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000            

13. โครงการบริหารจัดการองคก์รที่ดแีละเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้ริการ

ศนูย์วทิยบริการ 10 พ.ย.63 300,000            

14. โครงการบริหารจัดกทารที่ดขีองศนูย์คอมพวิเตอร์

และอนิเทอร์เนต็

ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 200,000            

15. โครงการบริหารที่ดขีองศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 120,000            

16. โครงการบริหารจัดการส านกังานบริการทางวชิาการ บริการวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000            

17. โครงการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา ต.ค.63 - พ.ค.64 300,000            

18. โครงการบริหารจัดการที่ดขีองส านกัศลิปะและ

วัฒนธรรม

ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 63 - พ.ค. 64 150,000            

19. โครงการบริหารจัดการองคก์รและจัดหาสิ่ง

สนบัสนนุการเรียนรู้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 81,400              

โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

20. โครงการบริหารสาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000              

21. บริหารจัดการองคก์รและการศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยีเซรามกิส ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกจิไทย

แลนด ์4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000              

22. โครงการบริหารจัดการหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (รปม.และ 

ศศ.ม.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 20,000

23. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาศลิปะดจิิทลั คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 35,100

24. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 180,000

25. โครงการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน กลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 

31 ม.ีค. 64

42,370

26. โครงการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน กลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 

31 ม.ีค. 64

32,070

27. โครงการบริหารจัดการหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

 สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 26 ม.ีค. 64 10,000

28. โครงการบริหารจัดการการปฏบิตังิานอย่างมธีรร

มาภบิาลและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 400,000

29. โครงการบริหารงานสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ทกุวันที่ 15 ของเดอืน 280,332           



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

30. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 63 28 ก.พ. 64 

30 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64

42,248             

31. โครงการการบริหารจัดการศกึษาของสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 82,099             

32. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 63, 

10 ม.ค. 64

127,452           

33. โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 456,354           

34. โครงการบริหารจัดการศนูย์หนองขวาง ของ

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 25,000              

35. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 50,000              

36. โครงการดา้นการบริหารจัดการองคก์ร  การจัดหา

ทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการหนว่ยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 221,869           

37. ประชาสมัพันธ์ ต.ค.63 - พ.ค 64 100,000            

38. โครงการบริหารจัดการกองประชุมและพธิกีาร กองประชุมฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 300,000            

39. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 330,000            

การบริหารจัดการที่ดขีองงานประชาสมัพันธ์

บริหารจัดการกองพัฒนานกัศกึษา และการเขา้ร่วม

ประชุม สมัมนา ประชาสมัพันธก์จิกรรมกองพัฒนา

นกัศกึษา



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

40. โครงการ การบริหารมหาวทิยาลยัภายใตก้าร

เปลี่ยนแปลงพร้อมกา้วสู่ยุคฐานวถิชีวีติใหม ่

New Normal

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64                80,000

41. การด าเนนิการและการใหบ้ริการ สง่เสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 500,000            

42. การบริหารจัดการดา้นพลงังานที่ดี อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 80,000              

43. งานบริหารจัดการที่ดขีองงานยานพาหนะ ฝ่ายยานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,350,000         

44. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 445,788          

45. โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรม 

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 41,400              

46. โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรมของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 179,150           

47. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของบณัฑติวทิยาลยั บณัฑติฯ 1 ต.ค.63 - 30พ.ค. 64 320,000            

48. ฝ่ายสวัสดกิารฯ ต.ค.63 - พ.ค 64 340,000           

49. โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาล

ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 281,832           

50. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังานสภา

มหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 300,000            

โครงการสนบัสนนุการจัดการศกึษา
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51. โครงการสนบัสนนุผู้บริหารเขา้ประชุมเชงินโยบาย ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 800,000            

52. งบส ารองเพือ่การบริหาร ส านกังานอธกิารบดี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 32,500,000      

53. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

หนว่ยงาน ปงีบประมาณ 2564

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 7 ม.ค. 64 

8 เม.ย. 64

107,440           

54. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การจัดการหนว่ยงาน 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 63 - 30 พ.ค. 64 113,740           

55. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการ

หนว่ยงาน

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 124,670           

56. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารหนว่ยงาน 

ปงีบประมาณ 2564 กลุ่มวชิาทดสอบและวจิัย

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 65,060              

57. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 15,000              

58. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังาน สาขาวชิาการเงนิและ

การธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 3,361                

59. โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 11,962              

60. โครงการจัดหาคู่มอืวเิคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์ฯ 15 - 20 ต.ค. 63 17,000



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

61. โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ

ส านกังาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 64 320,000            

62. โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการ

หนว่ยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 144,660            

63. โครงการจัดหาทรัพยากรในการจัดการศกึษาเพือ่

การบริหารจัดการในหนว่ยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000              

64. โครงการซอ่มแซมครุภณัฑศ์นูย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ ทกุวันที่ 1 และวันที่ 15 

ของเดอืน

150,000            

65. ออกแบบฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 100,000            

66.  - 

67. จัดซื้อวัสดสุ านกังาน กองการพัสดุ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 400,000            

68. จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์งานบา้นงานครัว กองการพัสดุ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,000,000         

69. คา่เบี้ยประชุม คา่ตอบแทน คา่อาหารวา่งและ

เคร่ืองดื่ม และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

กองการพัสดุ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 300,000            

70. คา่ถา่ยเอกสารและรูปแบบรายการ กองการพัสดุ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 50,000              

71. คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ กองการพัสดุ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 80,000              

72. กองการพัสดุ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 83,072,100      

73. กองการพัสดุ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 30,000,000       

โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังาน

โครงการบริหารจัดการกองการพัสดุ

คา่สิ่งกอ่สร้างผูกพัน

สิ่งกอ่สร้างปเีดยีว
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74. กองอาคารสถานที่ 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 1,000,000         

75. กองอาคารสถานที่ 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 50,000              

76. โครงการซอ่มบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน

มหาวทิยาลยั

อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 200,000            

77. โครงการบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟา้มหาวทิยาลยั อนรัุกษพ์ลงังานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 80,000              

78. ฝ่ายยานฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,000,000         

79. กองการพัสดุ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 51,677,700     

80. โครงการจัดท าแฟม้เอกสารวาระการประชุมสภา

มหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 80,000              

81. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาใหก้บันกัศกึษา 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปกีารศกึษา 

2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 20 ก.พ. 64 5,000

82. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 เม.ย. - 20 ก.ค. 64 20,000

โครงการซอ่มบ ารุงอุปกรณ์การใชง้านของกอง

อาคารสถานที่และบริการ

จัดซื้อครุภณัฑก์ารศกึษา

โครงการจัดหาวัสดเุพือ่การบริการของกองอาคาร

สถานที่และบริการ

งานซอ่มบ ารุงรถยนตเ์พือ่ประสทิธภิาพความ

ปลอดภยัในการใหบ้ริการ
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83. โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์และ

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษที่มตีอ่หลกัสตูร

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 8 ม.ค. 64 3,000

84. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค.64 20,000              

85. โครงการส ารวจความพงึพอใจตอ่การบริหารจัดการ

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 64 5,000

86. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรศลิปศา

สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ปกีารศกึษา 2563

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ิย.64 10,000

87. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 64 50,000

88. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 30 เม.ย. - 31 ก.ค. 64 15,000

89. โครงการพัฒนางานประกนัคณุภาพการศกึษา

หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะ

ดจิิทลั

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 64 10,000
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90. โครงการพัฒนางานดา้นการประกนั

คณุภาพการศกึษา สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 2 ก.พ.64 20,000

91. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ส.ค. 63 - 

31 ก.ค. 64

30,000

92. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 31 พ.ค. 64 10,000

93. โครงการบริหารจัดการงานประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในระดบัคณะ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000              

94. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบั

หลกัสตูรปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000            

95. โครงการเกบ็ขอ้มลูเพือ่การประกนัคณุภาพสาขา

การจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 5,000                

96. ประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 31 พ.ค. 64 10,000              

97. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 64 10,000              

98. ประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 31 พ.ค. 64 10,000              

99. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000              
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100. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 31 พ.ค. 64 10,000              

101. ประกนัคณุภาพการศกึษาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ค. 64 10,000              

102. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

ชวีวทิยา 2563

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ม.ิย. 64 10,000              

103. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ค. 64 10,000              

104. โครงการสง่เสริมงานประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 30 พ.ค. 64 10,000              

105. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 20 - 31 พ.ค. 64 10,000              

106. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ม.ิย. 64 10,000              

107. โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรนวัตกรรมสิ่งทอ

และการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 64 10,000              

108. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 30,000              

109. โครงการจัดการความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพแก่

นกัศกึษา และบคุลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. -  ธ.ค. 63 5,000                

110. โครงการ การประกนัคณุภาพหลกัสตูรวศิวกรรม

การจัดการอุตสาหกรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 10,000              

111. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 ม.ีค. 64 10,000              
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112. จัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพการศกึษา

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. - ก.ค. 64 10,000              

113. โครงการประกนัคณุภาพภายในระดบัสาขาวชิา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 8,000                

114. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. - ก.ค. 64 5,000                

115. โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาและการจัดท ารายงานตนเองการประกนั

คณุภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ค. - ก.ค. 64 20,000              

116. โครงการนกัศกึษายุคใหมใ่สใ่จประกนัคณุภาพ

การศกึษา

คณะพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 64 2,300                

117. โครงการตรวจประเมนิการประกนัคณุภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 64 8,120                

118. โครงการตรวจประเมนิการประกนัคณุภาพ

การศกึษาระดบัคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 64 9,080                

119. กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค 63 - พ.ค. 64 20,000              ประกนัคณุภาพการศกึษาตามตวัชี้วัดของ

มหาวทิยาลยั (1.4 และ 1.5) และประเมนิ

ความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องการจัดกจิกรรม

พัฒนานกัศกึษา
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120. กองคลงัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 400,000            

121. ประกนัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 250,000            

122. ประกนัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,600,000         

123. ประกนัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 50,000              

124. ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา

 2563

คณะครุศาสตร์ 30 ธ.ค. 63 190,000            

125. โครงการพัฒนาผู้น านกัศกึษาและประกนัคณุภาพ

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20 - 21  ม.ีค. 64 15,000              

126. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูร ค.ม. 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 30 เม.ย. 64 10,000              

127. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูร ปร.ด. 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 3 พ.ค. 64 10,000              

128. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าและความพงึ

พอใจของผู้ใชบ้ณัฑติที่ส าเร็จการศกึษาปกีารศกึษา 

2562

คณะครุศาสตร์ 1 ก.พ.- 31 ม.ีค. 64 10,000              

โครงการยกระดบัระบบกลไกการบริหารงานประกนั

คณุภาพการศกึษา

โครงการประเมนิประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปกีารศกึษา 2563

โครงการพัฒนาและตอ่ยอดองคค์วามรู้อัน

เนื่องมาจากโครงการประกนัคณุภาพการศกึษา

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของกองคลงั

และทรัพสนิ ส านกังานอธกิารบดี
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129. โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรตอ่การบริหารจัดการหลกัสตูร

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 22 ม.ค. 64 3,000

130. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29 ม.ค. 64 3,000

131. โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 5 ก.พ. 64 5,000

132. โครงการส ารวจความพงึพอใจดา้นการบริหาร

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

ของคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 4 ก.พ. 64 3,000

133. โครงการตดิตามภาวะการมงีานท าและความพงึ

พอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 64 5,000

134. โครงการตดิตามภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 3 - 7 พ.ค. 64 6,610
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135. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรศลิปศา

สตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 64 20,000

136. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รปม.)

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000

137. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ีค.64 5,000

138. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและสร้าง

เครือขา่ยประกนัคณุภาพ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. - 30 ก.ค. 64 10,000              

139. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. - 30 ก.ค. 64 5,000                

140. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

ประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. - 30 ก.ค. 64 5,000                

141. โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. - 30 ก.ค. 64 10,000              

142. กองกลาง ต.ค. 63 - พ.ค. 64 20,000              

143. โครงการประกนัคณุภาพ กองบริหารงานบคุคล 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 20,000              

โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านกังาน

อธกิารบดี
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144. โครงการประคณุภาพการศกึษาระดบัสถาบนั 7 - 11  ม.ิย. 64 20,000              

145. โครงการการจัดการงานประกนัคณุภาพการศกึษา

และส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

สาขาวชิาดนตรี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 - 30 เม.ย.64 10,000

146. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าส านกังานคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 117,240

147. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 111,600

148. โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิา

สาธารณสขุศาตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 119,070           

149. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัิ

ราชการประจ าปี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 8,000                

150. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนา

หลกัสตูรของสาขาวชิา ประจ าป ี2564

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 28 ม.ีค. 64 130,000            

151. โครงการจัดท าเลม่รายงานผลการด าเนนิงาน

ประจ าป ีเพือ่รับการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงานในต าแหนง่ คณบดี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 25,000              

152. โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการระยะสั้น คณะวทิยาศาสตร์ 20 ต.ค. 63 5,000                
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153. ยกระดบัคณุภาพการศกึษาดว้ยการเปน็

สถาบนัอุดมศกึษาพีเ่ลี้ยง

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000              

154. โครงการตรวจเย่ียมจากสถาบนัพีเ่ลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค.63 - ม.ค.64 34,930             

155. โครงการตรวจรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค.63 - ม.ค.64 12,580             

156. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์

ที่มปีระสทิธภิาพ

คณะพยาบาลศาสตร์  1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 21,980             

157. โครงการประชาสมัพันธค์ณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 60,000              

158. โครงการประชาสมัพันธรั์บสมคัรนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา

บณัฑติฯ 1 ม.ค.- 28 ก.พ.64 50,000              

159. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ ต.ค.63,ม.ค.,พ.ค. 64 20,000              

160. โครงการโรงเรียนสเีขยีว (Green School) โรงเรียนสาธติ 27 ต.ค. 63, 8 เม.ย.64 40,000              

161. กองคลงัฯ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 10,000              

162. โครงการจัดท าคู่มอืกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ

ตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 35,000              

163. โครงการส ารวจปจัจัยที่มผีลตอ่การตดัสนิใจสง่บตุร

หลานเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. 63 - ก.พ. 64                30,000

โครงการจัดท าตน้ทนุผลผลติมหาวทิยาลยัราชภฏั

บรีุรัมย์ ประจ าปกีารศกึษา 2563
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164. โครงการสนบัสนนุการประชุมวชิาการระดบัชาติ

และนานาชาต ิและการแขง่ขันทกัษะทางวชิาชพีทาง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000              

165. โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานประชุมสภา

มหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1,500,000         

166. โครงการสนบัสนนุการประชุมกรรมการอื่นที่สภา

มหาวทิยาลยัแตง่ตั้ง

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 150,000            

167. โครงการประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูร ค.ม. และ

 ปร.ด. สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 63 - พ.ค. 64 14,000              

168. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 4 พ.ย.63 23 ธ.ค. 63 

27 ม.ค. 64 20 ม.ีค. 64

5,600                

169. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบ.) กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 270,000           

170. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวทิยาลยั 

ระดบัสงู (กบส.)

กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 140,000            

171. จัดประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวทิยาลยั กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 204,000            

172. จัดประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงานในต าแหนง่อธกิารบด ีคณบด ี

ผู้อ านวยการส านกั/สถาบนั

กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 250,000            
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173. จัดประชุมคณาจารย์และขา้ราชการ  และพนกังาน

เจ้าหนา้ที่

กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 250,000            

174. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านกั กองประชุมฯ ต.ค. 63 - ก.ย.64 230,000            

175. สภาคณาจารย์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 150,000            

176. โครงการประชุมกรรมการวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64              150,000

177. โครงการประชุมสภาวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64              600,000

178. โครงการประชุม 3 สภา สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 400,000            

179. โครงการประชุมกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนสาธติ พ.ย.63, พ.ค.64 20,000              

180. โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน โรงเรียนสาธติ 23 พ.ย.63, 

20 ม.ิย.64

80,000              

181. ควบคมุปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออกภายในมหาวทิยาลยั งานอนามยัฯ 1 ต.ค. 63 -  31 พ.ค. 64 20,000              

182. กองกลาง 28 - 29 พ.ย. 63 60,000              

183. คา่ตอบแทนการเกบ็ขยะ กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 480,000            

184. คา่สาธารณูปโภค กองคลงัฯ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 21,320,600      

2. ระดบัพัฒนาคณุธรรมความ

โปร่งใส ในการด าเนนิงาน

185. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ

เรียนรู้

คณะวทิยาศาสตร์ 26 - 28 เม.ย.64 26 

พ.ค. 64

70,000             

โครงการเพิม่ความรู้ความเขา้ใจในการปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์

โครงการจัดประชุมสามญัสภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการ



245,875,647  

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจดัสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

186. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และปรับ

แผนปฏบิตักิาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 

2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 63 -  เม.ย.64 10,000              

187. โครงการทบทวนแผนและจัดท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตัริาชการ และการบริหารความเสี่ยง คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 40,000              

188. กองพัฒนานกัศกึษา 23 - 24 ม.ค. 64 20,000              

189. จัดการความรู้ดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะครุศาสตร์  2564

คณะครุศาสตร์ 20 ม.ค. - 30 ม.ีค. 64 10,000              

190. กองแผนนโยบายและแผน 22-24 พ.ค. 64 400,000            

191. กองแผนนโยบายและแผน 28-29 พ.ย. 63 100,000            

192. โครงการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 30,000              

193. โครงการอบรมการควบคมุภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 20,000              

194. สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 63 - พ.ค. 64 50,000              โครงการอบรม การพัฒนาระดบัคณุธรรม และ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นของฝ่ายปฏบิตังิาน

มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประจ าปกีารศกึษา 

2563

I Don' Cheat (ฉนัไมโ่กง)

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารบริหารความเสี่ยง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศกึษา 

ชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและแข่งขันได้ในระดับสากล” 
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