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บทสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น

แผนในการปฏิบัติหลักในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ           

ของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ระดมความคิด             

จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2561- 2565 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2565 เป็น

หลักในการจัดท า โดยสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  9 

ยุทธศาสตร ์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

       เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  

               ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ัด 6 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์  473 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย 

       และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

                                                 ประกอบด้วย 7 ตัวชีว้ัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  63 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                  

ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 235 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร  

จัดการ รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล                 

         ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 3 กลยทุธ์ 2 เป้าประสงค์ 22 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้      

ให้มีความโดดเด่นสู่สากล    

                                      ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 48 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

      ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 96 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด    

                        ประกอบด้วย ๒ ตัวชีว้ัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

      จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ    

   ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 106 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :   พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล   

      ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัด 2 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 180 โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น  1,225 

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงนิ  171,509,300 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. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมอืหลักส าคัญที่

ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันใหก้ารด าเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย ตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ            

และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังนี ้

 1. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับ คณะ/หน่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 3. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมียุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี ้  

1.  ปรชัญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น 

2.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. พันธกจิ (Mission)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ

แข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้ 

1)  ผลิตบัณฑิตและสรา้งโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   

2)  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย  

3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึง

ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสรมิสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

4. นโยบายสภาในการบรหิารและการพัฒนามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561 – 2565 (Core Policy) 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

2) เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรหิารจัดการและรองรับความกา้วหน้าทางวิชาการ 

4) ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น  

5) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

6) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิม่ช่องทาง

ในการแสวงหารายได้ 

7) ปลูกฝังคา่นิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 
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 5.  เป้าหมายหลักท่ีส าคัญ พ.ศ.2561 – 2565 (Primary Goal) 

1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน 

2) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ 

3) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชัน้น าที่มีความกา้วหน้าทางด้านวิทยาการ 

4) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

5) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสรมิ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

6) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นสุขมี

ระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

6.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์  มุ่งจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

7.  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตมีส านึกดี  มคีวามรูคู้่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

- ส านึกดี  หมายถงึ บัณฑิตมีจติใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจรติ มีจติอาสา 

- มีความรู้  หมายถงึ บัณฑิตมีความรอบรู ้มทีักษะ ความสามารถ และศักยภาพในวิชาชีพ 

- มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติ

ปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

- น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมทั้งบทบาทของผู้น าที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะน าชุมชนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

8. คา่นิยมองค์การ  (Core Value) 

 มีวสิัยทศัน์ ซือ่สตัยส์ุจรติ จติอาสา พัฒนาสงัคม 

9.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates) 

1)  มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2)  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

3)  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา 

4)  มีทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

5)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

6)  เป็นผู้มีความเพียรพยายามให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

7)  มีความส านึกในคุณค่าของท้องถิ่นและน าชุมชนพัฒนา 
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10. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)   

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรไ์ว้ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

3) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทาง

วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

5) ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดดเด่นสู่สากล 

6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่

มาตรฐานสากล 

7) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

8) สรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

9) พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

นโยบายที่ 1 : เร่งรัดการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ให้เปน็ที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

                                ตามมาตรฐานสากล   

  เป้าประสงค์ที ่1 :  บัณฑติมคีวามรู้ คูคุ่ณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ  

       สื่อสารการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

กลยุทธท์ี่ 1.1  :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

 อดุม ศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และสอดคล้องกับความตอ้งการของสงัคม 

ตัวชี้วัด :  1.1.1  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสงัคมและประเทศ 

          1.1.2  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความ 

  ต้องการของสงัคมและประเทศ 

         1.1.3  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

และผา่นเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

   กลยุทธท์ี่ 1.2 :  พัฒนากระบวนการคัดกรองการรับนักเรยีนและนักศกึษาเข้าศึกษาตอ่ 

    ตัวชี้วัด :  1.2.1 จ านวนนักเรยีนเรยีนดีความสามารถพิเศษ ความประพฤติดี 

             หรอืผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาตอ่ 

           1.2.2 จ านวนนักเรยีนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
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  กลยุทธ์ท่ี 1.3  :  จดัระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด :  1.3.1 รอ้ยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้สื่อ/อุปกรณ ์ 

   ประกอบการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์ที ่2  :  บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

       ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รู้เข้าใจ เข้าถึงและเป็นที่พึ่งของชุมชนฯ 

กลยุทธ์ท่ี  2.1 : พัฒนากระบวนการการเรยีนการสอนที่มุง่เน้นให้นักศึกษาเป็นนัก 

             ปฏิบัติอย่างมืออาชีพส าหรับการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

ตัวชี้วัด  :  2.1.1 จ านวนสาขาวิชาที่เข้ารว่มโครงการสหกจิศึกษา 

    2.1.2 จ านวนโครงการการพัฒนาบัณฑติที่พงึประสงค์ 

    2.1.3 รอ้ยละของผู้เรียนทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

    2.1.4 จ านวนโครงการที่พฒันากระบวนการเรียนการสอน  

            ส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 

    2.1.5 รอ้ยละของผู้เรียนทีม่ีทักษะ ความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ 

 กลยุทธ์ท่ี  2.2 : สนับสนุนการบูรณาการการเรยีนการสอนสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด :   2.2.1 จ านวนโครงการการบูรณาการการเรยีนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

  และ/หรอืเอกชนทั้งภายในและ/หรอืนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด :   2.3.1 จ านวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ 

            และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาต ิ

นโยบายที่ 2 : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไป  

         ประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาท้องถิน่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ 

   พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นแหล่งภูม ิ

        ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ท่ี  1.1 :  พัฒนาศักยภาพนักวจิัยใหมสู่่มอือาชีพเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด :  1.1.1 รอ้ยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 

       1.1.2 จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่  1.2 :   พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด :  1.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นระดับชาติ 

  และนานาชาต ิ

      1.2.2 จ านวนงบประมาณอดุหนนุทุนวิจัย 

      1.2.3 จ านวนงานวิจยัที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา 
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรยีน 

  การสอน บรกิารวชิาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : 1.3.1 จ านวนงานวิจยัที่บูรณาการในด้านต่างๆ 

กลยุทธท์ี่ 1.4  : สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือด้านงานวิจยัและนวัตกรรมทั้งใน 

  ประเทศและตา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด :  1.4.1  จ านวนเครอืข่ายความรว่มมืองานวิจยักับหน่วยงาน   

ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถา่ยทอด 

  เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบรกิารวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 

   สู่การพัฒนาความรูท้ักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ท่ี  2.1 :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการบรกิารวชิาการเพื่อสรา้งคุณภาพชวีิต    

    ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเขม้แข็งและยัง่ยนื 

ตัวชี้วัด :   2.1.1 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

       2.1.2 จ านวนแหลง่การเรียนรูท้ี่ให้บริการวิชาการ 

       2.1.3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ 

       ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

       2.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่ 

      ได้รับบรกิารทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี  2.2 :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ 

    จัดการเรียนการสอน/งานวจิัย/ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  :  2.2.1  จ านวนโครงการการบูรณาการการบรกิารวิชาการเข้ากับการ 

 จัดการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ท่ี  2.3  : สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวชิาการกับหน่วยงาน   

    ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืตา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด  :  2.3.1 จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับ 

หน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในประเทศและ/หรอื         

ต่างประเทศ 

นโยบายที ่3 : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพือ่การบรหิารจดัการความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  :  พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

        รองรับความกา้วหน้าทางวชิาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่  1  :   มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิกา้วหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 1.1 :  พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 

    เสถยีรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  1.1.1  รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทีม่ี 

   ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 :  ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี  

    ประสิทธิภาพและเชื่อถือได ้

ตัวชี้วัด  : 1.2.1  การจดัอนัดับมหาวิทยาลยัในระดับประเทศ  

    1.2.2  การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื      

เป้าประสงค์ที่  2  :  บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

        วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ้

กลยุทธ์ท่ี 2.1 : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

   สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ 

                     น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวจิัยและบริการวิชาการ 

   ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด  :  2.1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน 

   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นโยบายที่ 4  : ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

    ความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ที่  1  :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ 

     ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

      ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง 

    ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  :   1.1.1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

     1.1.2 จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

     1.1.3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ 

            เพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกจิ 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 :  ปลูกฝังจิตส านึกการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

    ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  :  1.2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

   อีสานใต้ 

1.1.2 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการที่ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 :  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือทางดา้นศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น    

    กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัด :  1.3.1 จ านวนเครอืข่ายหน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งใน 

  ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

นโยบายที่ 5 : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยให้มีคุณภาพสูงขึน้จนสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

       ปฏิบัตงิานอยา่งมอือาชีพสูม่าตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่  1  :  มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

         ของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 : จัดท าแผนพฒันาอาจารย์และบุคลากรใหม้ีมาตรฐานตาม 

   กรอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั  

                     และนวัตกรรม สู่ความเป็นนักปฏิบตัิมอือาชีพ 

ตัวชี้วัด  :  1.1.1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง 

   วิชาการและวิชาชีพ 

     1.1.2 จ านวนอาจารย์ทีศ่ึกษาต่อในระดับ ป.เอก 

เป้าประสงค์ที่  2 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

    ปฏิบตัิงานตาม พนัธกจิของมหาวิทยาลัยอยา่งมอือาชีพและสามารถ 

    แข่งขนัไดใ้นระดับสากล 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 : เสรมิสรา้งและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะและ 

   ขีดความสามารถในการท าวจิัย บรกิารวชิาการ การจัดการ 

   เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วย ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีที่ 

   ทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 

ตัวชี้วัด  :  2.1.1  จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

    2.1.2  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่านเกณฑ์การสอบ 

   ภาษาอังกฤษ 

นโยบายที่ 6 :  พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  7  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ  

     มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป้าประสงค์ที่  1  :   มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมี  

         ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ท่ี  1.1  :  พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มช่องทางในการ 

    จัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด  :    1.1.1  รอ้ยละของเงินรายได้ทีไ่ดม้าจาการบรหิารจัดการ 

               ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

      1.1.2  จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

นโยบายที่ 7 : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏิบตัิงานที่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  8  :  สรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

         จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่  1  :  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี  

        คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1  :  สรา้งกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและ   

                นักศึกษาทีมุ่่งเนน้การมีคุณธรรม จรยิธรรมและการมีส่วนร่วม 

     เพื่อน าไปสู่การสรา้งคา่นยิมขององคก์รที่มีวัฒนธรรมคณุภาพ 

ตัวชี้วัด  :  1.1.1 จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกให้เกดิวัฒนธรรมองคก์ร 

    1.1.2 จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้น า 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากร 

     ทุกระดับอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 :  พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล สรา้งแรงจูงใจสวัสดิการ  

    และสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชวีิต 

    และรักษาบุคลากรที่ดีอย่างมีประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด  :   2.1.1  รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ 

              สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  9  :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่  1  :  มรีะบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด  

       ประโยชนส์ูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 :  พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

    เพื่อก่อให้เกดิผลประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร  

ตัวชี้วัด  :   3.1.1  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ภายในและภายนอก 

      3.1.2  รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

      3.1.3  ระดับความส าเร็จการจัดการบรหิารความเสีย่งของ      

               มหาวิทยาลัย 

         กลยุทธ์ท่ี 3.2  :  ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปรง่ใสในการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  :  3.2.1  ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรมและความ  

    โปรง่ใสในการด าเนินงาน 
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เป้าหมายหลักในการพฒันามหาวทิยาลัย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย 

1.1 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รอ้ยละ 85 

1.2 ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) และผ่านเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ  โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ และสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถสู่ระดับสากล (Global Scholar) 

2. พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถน าไปใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายส าคัญ ประกอบไปด้วย 

2.1 มีผลงานวิจัยหรอืงงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 327 ผลงาน 

2.2 มีผลงานวิจัยที่ถูกต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 267 ผลงาน 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการ ให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของ

ท้องถิ่นชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ถา่ยทอดเทคโนโลยี และการเรยีนรูต้ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 มีแหล่งให้บริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น อย่างน้อย 20 แหล่ง 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงโดยมี

เป้าหมายส าคัญ คอื 

4.1 การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่ 30 ของประเทศจากมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 

4.2 การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

5. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

5.1 จ านวนโครงการอนุรักษ์ส่งเสรมิและสืบสานอัตลักษณท์างศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 49  โครงการ 

5.2 จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม 22  หน่วยงาน  

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด ารงชีวติและการปฏิบัติภารกิจอย่างมีความเป็นมืออาชีพ  เพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โดยมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญ 

ดังนี้ 

6.1 มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ า 45 : 55  

6.2 มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒริะดับปรญิญาเอกต่ออาจารย์ประจ า 60 : 40 
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7. พัฒนาการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อพึ่งพา

ตนเองได้โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์อันเกิดจาก

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

7.1 จ านวนโครงการที่จัดหารายได้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 41 โครงการ 

7.2 ร้อยละของเงินรายได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อ

เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. บุคลากรมีเจตคติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม และมีระบบบรหิารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงด้านการบรหิารจัดการ 

8.1 โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ  24 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

 

 



 

 

12 
 

 

 



 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 – 2565 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

นโยบายที่ 1  เรง่รัดการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม และมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชา 

การและวิชาชีพ โดยมีการ

พัฒนานั ก  ศึกษาให้มีคุณ 

ลักษณะที่พงึประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐาน 

สากล 

1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ 

ธรรมมีทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางสังคม  มีการสื่อ 

สา รการ ใ ช้ เ ทค โน โลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

1.1 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

และสอดคล้องกับความ

ต้อง การของสังคม 

1.2 พัฒนากระบวนการคัด

กรองการรับนักเรียนและ

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

1.3 จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ 

2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพที่สามารถสร้าง

ความร่ วมมือกับ ชุมชน

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 

รู้เข้าใจ  เข้าถึงและเป็นที่

พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น 

2.1 พัฒนากระบวนการ

การเรยีนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ

อย่างมืออาชีพส าหรับการ

เรียนรูต้ลอดชีวติ 

2.2 สนับสนุนการบูรณา

การการเรียนการสอนสู่

ชุมชน 

2.3 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและ / 

หรอืเอกชนทั้งภายในและ / 

หรอืนอกประเทศ 

นโยบายที่ 2 เร่งรัดการวิจัย

ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์

ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ แ ล ะ บ ริ ก า ร

วิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

2.พัฒนาระบบบริหาร

จั ดก ารและยกระดั บ

คุณภาพมาตรฐานการ

วิจัยและพัฒนาสู่มาตร 

ฐานสากล 

1.มีผลงานวิจัยและนวัต 

กร รมที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็น

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่ า งยั่ งยืน  และ เป็นที่

1 . 1  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

นักวิจัยใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

1.2 พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.3 พัฒนากระบวนการ

การบูรณาการงานวิจัยเข้า

กับการจัดการเรียนการ

สอนบริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 3. พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่าย 

ทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2. มหาวิทยาลัยมีมาตร 

ฐานการบริการวิชาการ

โดยบูรณาการเพื่อถ่าย 

ทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒ 

นาความรู้ ทักษะอาชีพใน

ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน  

 

2.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบรกิารวิชาการเพื่อ

สร้างคุณ ภาพชีวิตประชา 

ชนและความเป็นอยู่ของ

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน 

2.2 พัฒนากระบวนการ

การบู รณาการบริกา ร

วิชาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอน / งานวิจัย / 

ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

2.3 สร้างเครือข่ายความ

ร่วม มือด้านการบริการ

วิ ช าการกั บหน่ ว ย ง าน

ภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้ง

ในและ/หรอืต่าง ประเทศ 

นโยบายที่ 3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ความกา้วหน้าทางวิชาการ 

 

4. พัฒนาและเพิ่มประ

สิทธิ ภาพระบบสารสน 

เทศเพื่อการบริหารจัด 

การรองรับความก้าว หน้า

ทางวิชาการเป็นที่ยอม 

รับในระดับสากล 

1. มีระบบสารสนเทศที่

รองรับความเจริญก้าว 

หน้าทางวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1 .  พั ฒ น า  ย ก ร ะ ดั บ

ทรัพยากรและเทคโนโลยี

ส า รสน เทศ ให้ มี ค ว าม

เสถียรภาพครอบคลุมใน

การปฏิบัติงาน 

2. ยกระดับฐานข้อมูลและ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

  2. บูรณาการสารสนเทศ

เข้ากับการเรียนการสอน

งาน วิจัย บริการวิชาการ

ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

1. พัฒนาและเพิ่มทักษะ

ความรู้ความสามารถใน

การ ใ ช้ เ ทคโน โลยี ส า ร 

ส น เ ท ศ แ ก่ อ า จ า ร ย์

บุคลากรและนักศึกษาให้

สามารถน าไปใช้ในการ

จั ด ก าร เ รี ย นการสอน

งานวิจัยและบริการวิชา 

การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 4  ส่งเสริม  สืบ

สาน  ท านุบ ารุง  และพัฒนา

ศิลปะวัฒน ธรรมให้มีความ

โดดเด่น 

 

5. ส่งเสริม สืบสาน ท านุ

บ ารุงและเผยแพร่ศิลป 

วัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี

ความโดดเด่นสู่สากล 

 

1 .  บั ณฑิ ต มี จิ ต ส า นึ ก

อนุรักษ์  ส่งเสรมิ  สืบสาน  

สร้างองค์ความรู้และประ 

ยุกต์ศิลปวัฒนธรรม  ที่

แสดงถงึเอกลักษณแ์ละอตั

ลักษณ์ศิลปวัฒน ธรรม

อีสานใต้ 

 

1.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมให้มีมาตรฐาน 

1.2 ปลูกฝังจิตส านึกการสืบ

สานอนุ รั กษ์ ศิ ลปวัฒน 

ธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่

อีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วม 

มือทางด้านศิลป วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วย 

งานภายนอกเพื่อเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

นโยบายที่ 5 ยกระดับการ

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี

คุณภาพสูงขึ้นจนสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

6. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากรทุกระดับสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

สู่มาตรฐานสากล 

1. มีอาจารย์และบุคลากร

ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่ง

ทางวิชา การตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัต กรรม 

1.1 จัดท าแผนพัฒนาอา 

จารย์และบุคลากรให้มีมาตร 

ฐานตามกรอบของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม สู่ความ

เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

2.  พัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้

มี ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร

2.1 เสรมิสรา้งและสนับสนุน

อาจารย์และบุคลากรให้มี

ทักษะและขีดความสามารถ
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

ปฏิบัติ งานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยา ลัยอย่างมือ

อาชีพและสามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล 

ในการท าวิจัย บริการวิชา 

การ การจัดการเรียนการ

สอนโดยสื่อสารด้วยภาษา 

อังกฤษและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบ

การจัดการทรัพย์สิน และ

สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัย ให้สู งสุดตลอดจนเพิ่ ม

ช่องทางในการแสวงหารายได้ 

7. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1 .  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัยให้ เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

กลไกการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิ 

ภาพและสามารถเพิ่มราย

รายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

นโยบายที่ 7 ปลูกฝังค่านิยม

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมคุณภาพ  

 

8. สร้างวัฒนธรรมองค์ 

กรในการปฏิบัติงานที่

มุ่ ง เน้นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

1.บุคลากรมีความจงรัก 

ภั ก ดี ต่ อ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ มี

วัฒนธ ร รมอ ง ค์ ก รที่ มี

คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคุณภาพ 

 

1.1 สร้างกลไกวัฒนธรรม

องค์กรแก่บุคลากรทุก

ร ะ ดั บ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ที่

มุ่ ง เน้นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้าง

ค่ านิ ยมขององค์กรที่ มี

วัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลให้กับบุคลากรทุก

ระดับอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิ ภาพ 

2.1 พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สร้ าง

แรงจูงใจ  สวัสดิการและ

สิทธิ ประโยชน์แกบุ่คลา กร

ทุกระดับเพื่อให้มีคุณ ภาพ

ชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดี

อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมา       ภิ

บาล 

3. มีระบบกลไกการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธภิาพและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

3.1 พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจั ดการให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประ โยชน์ สู งสุ ดต่ อ

องคก์ร 

3.2 ระดับพัฒนาคุณธรรม

ความโปร่งใสในการด าเนิน 

งาน 
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แผนปฏิบัติการ  (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 1 

 เร่งรัดการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

โดยมีการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.  บัณฑติมีความรู ้คูคุ่ณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสงัคม มีการ 

          สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

        2. บัณฑติเป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพที่สามารถสรา้งความรว่มมือกับชุมชนท้องถิ่น 

          และผู้ประกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถงึ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอด 

คล้องกับความต้องการของสังคม 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอด 

คล้อง กับความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

27 หลักสูตร 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

1 หลักสูตร 

1 . 1 . 3  จ า น วนหลั กสู ต รที่ ผ่ า น เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

76 หลักสูตร 

1.2 พัฒนากระบวนการคัดกรองการรับ

นักเรยีนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

1.2.1 จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาส

ทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

100 คน 

1.2.2 จ านวนนักเรยีนที่รับเข้าศึกษาต่อ 3,800 คน 

1.3 จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใช้สื่อ อุปกรณป์ระกอบการจัดการเรียน

การสอน 

รอ้ยละ 95 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่าง

มืออาชีพ ส าหรับการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

2.1.1 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ            

สหกจิศึกษา 

21 สาขา 

2.1.2 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์

64 โครงการ 

2.1 .3 ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 90 

2.1.4 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวน 

การเรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 

75 โครงการ 

2.1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 90 

2.2 สนับสนุนการบูรณาการการเรียน

การสอนสู่ชุมชน 

2.2.1 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน 

29 โครงการ 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / 

หรือเอกชนทั้ งภายในและภายนอก

ประเทศ 

2.3.1 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชา ชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

46 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 2  

เร่งรัดการวจิัยที่มีคุณภาพ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:     มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นแหลง่ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่างยัง่ยืน และเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย

ใหม่สู่มืออาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 

รอ้ยละ 48 

1.1.2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 60 ผลงาน 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

74 ผลงาน 

1.2.2 จ านวนงบประมาณอุดหนุน 

ทุนวิจัย  

32 ล้านบาท 

1.2.3 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ 

คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา 

30 ผลงาน 

1.3  พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

งานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.3.1 จ านวนงานวิจยัที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ 

41 ผลงาน 

1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

งานวิจัยและนวัตกรรรมทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ 

1.4.1 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมืองานวิจัย

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

23 หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบรกิารวชิาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลย ีสู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนทอ้งถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

61 โครงการ 

1.1.2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

30 แหลง่ 

1.1.3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

24 หลักสูตร 

1.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบรกิารทางวิชาการ 

รอ้ยละ 90 

1.2 พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บรกิารวชิาการเข้ากับการเรยีนการสอน/ 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2.1 จ านวนโครงการบูรณาการการบรกิาร

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / งานวิจัย 

/ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

56 โครงการ 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บรกิารวชิาการกับหน่วยงานภาครัฐและ/

หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ 

1.3.1 จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือด้านการ

บริการวิ ชาการกับหน่ วยงานภาครั ฐ      

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ 

52 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 3 

พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ  

เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้ทางวิชาการเปน็ที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:   1. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิกา้วหน้าทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บูรณาการสารสนเทศเข้ากบัการเรียนการสอน งานวิจยั บรกิารวชิาการ 

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทค โ น โ ลยี ส า รสน เทศ ให้ มี ค ว าม

เสถยีรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 รอ้ยละความพงึพอใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัที่มตี่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

รอ้ยละ 90 

1.2 ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

1.2.1 การจัดอนัดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับที ่30 

1.2.2 การจัดอนัดับมหาวิทยาลัยในระดับ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (University 

Ranking) 

อันดับที ่2 

2. 1   พัฒนาและเพิ่ มทักษะความรู้

ความสามารถในการใ ช้เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาให้สามารถน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน งานวิจัยและ

บรกิารวชิาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

41 โครงการ 

หมายเหตุ :  ในการจัดอนัดบัจะใช้การจัดอันดับของ  Webometrics และ 4ICU  
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นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 4 

ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใตใ้หม้ีความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสรมิ  สืบสาน สรา้งองคค์วามรูแ้ละ 

         ประยุกต์ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมให้มีมาตรฐาน 

1.1.1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

อีสานใต้ 

3 ฐานข้อมลู 

1.1.2 จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 15 ผลงาน 

1.1 .3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนา

น าไปสู่การเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกจิ 

8 ชิน้งาน 

1.2 ปลูกฝังจิตส านึกการสืบสาน อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

1.2.1 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

49 โครงการ 

1.2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

16,000 คน 

1.3 สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

หน่ ว ย ง า นภา ยนอก เพื่ อ เ ผ ย แพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

1.3.1 จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ         

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 

24 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 5 

ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

สู่การปฏิบัติงานอย่างมอือาชพีสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:  1. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวัตกรรม 

        2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

 ปฏิบัตงิานตามพนัธกจิของมหาวิทยาลยั อย่างมืออาชีพและสามารถ 

 แข่งขันได้ในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1 . 1  จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรให้มีมาตรฐานตามกรอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพ 

1.1.1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 

19 คน 

1.1.2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อใน

ระดับ ป.เอก 

20 คน 

2.1 เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ขี ด

ความสามารถในการท าวิจัย บริการ

วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

2.1.1 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

44 โครงการ 

2.1.2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 

รอ้ยละ70 
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นโยบายสภามหาวทิยาลัย นโยบายที่ 6 

พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลยัใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลยั 

ให้เกดิประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:   มหาวิทยาลยัมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึง่พาตนเองได้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน

และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

รอ้ยละ 20 

1.1.2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 41 ช่องทาง 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 

ปลูกฝังคา่นิยมในการปฏิบัตงิานที่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 

สรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:  1. บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และมีวัฒนธรรมองคก์รที่มี 

 คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

        2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับ 

บุคลากรทุกระดับอยา่งตอ่เนือ่งและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี

ส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านิยม

ขององคก์รที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

1.1.1 จ านวนโครงการที่ปลูกจิตส านึกให้เกิด

วัฒนธรรมองคก์ร 

26 โครงการ 

1.1.2 จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา

ความเป็นผู้น า 

19 โครงการ 

2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สร้ างแรงจู งใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิ ทย าลั ยต่ อสวั สดิ ก ารและสิ ทธิ

ประโยชน์ 

รอ้ยละ 95 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:   มีระบบกลไกการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกดิประโยชนส์ูงสุดด้วย 

หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

11.1 ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

ระดับ 4.51 

1.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่

เป็นไปตามแผน 

รอ้ยละ 92 

1.1.3 ระดับความส าเร็จการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

1.2 ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

3.2 .1  ระดับความส า เร็จการประเมิน

คุณ ธ ร รม แล ะค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร

ด าเนินงาน 

ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติการ (แสดงหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวชิาชีพเป็นที่ยอมรับ 

  ตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :    1.   บัณฑติมีความรู ้คูคุ่ณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

          2.   บัณฑติเป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพที่สามารถสรา้งความรว่มมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผู้ประกอบการ รู้เขา้ใจ เขา้ถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

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

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 
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15 

5 

6 

8 

3 

5 

- 

ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่ เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

  

  

  

  

  

  

  

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

 ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และ

นวัตกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตร 

 

 

 

76 

18 

17 

16 

11 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   

  

หลักสูตร 

  

  

5 

8 

1 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนนักเรยีนเรยีนดี ความสามารถพิเศษ 

ความประพฤติดีหรือผู้ ด้อย โอกาส

ทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

คน 

 

100 

 

ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 

5 จ านวนนักเรยีนที่รับเข้าศึกษาต่อ  คน 3,800 ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใ ช้สื่ อ  อุปกรณ์ประกอบการ

จัดการเรียนการสอน 

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

7 จ านวนสาขาวิชาที่เขา้ร่วมโครงการสห

กจิศึกษา  

  

  

  

  

สาขา 

 

 

 

 

 

 

21 

- 

1 

2 

7 

4 

7 

ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์ 

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

64 

14 

15 

14 

9 

7 

5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 



 

 

29 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

9 ร้ อ ยล ะของผู้ เ รี ย นที่ มี คุณธร รม

จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษ          

ที ่21 

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

75 

18 

17 

16 

11 

5 

8 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้ 

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน  

  

  

  

  

โครงการ 

  

  

  

  

  

  

29 

4 

5 

5 

3 

4 

8 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

30 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

  

  

  

  

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

5 

4 

4 

9 

7 

1 

4 

12 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบด ี

    (กองพัฒนานักศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา 

  สูม่าตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ :   มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นแหล่ง 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่างยัง่ยืน และเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

48 

30 

40 

50 

40 

90 

40 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

60 

20 

25 

10 

3 

4 

8 

10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 



 

 

31 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

74 

20 

15 

5 

2 

10 

12 

10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

4 จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท 32 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 
จ านวนงานวิจัยที่ ได้รับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 

 

30 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

6 จ านวนงานวิจยัที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

 

ผลงาน 

 

41 

1 

6 

3 

6 

3 

4 

8 

10 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนเครอืข่ายความรว่มมืองานวิจัยกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

23 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

ภาพรวม 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 



 

 

32 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถา่ยทอด 

                                    เทคโนโลย ีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบรกิารวชิาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลย ีสู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนทอ้งถิ่นให้เข้มแข็ง 

                                          อยา่งยั่งยนื 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

9 

6 

10 

8 

3 

4 

8 

8 

2 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แหล่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

1 

3 

5 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

6 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 

 

33 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1 

2 

5 

2 

1 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ ได้ รับบริการทาง

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 จ านวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการ 

 

56 

9 

3 

10 

5 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักงานบรกิารวชิาการ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 



 

 

34 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

4 

8 

8 

5 

1 

1 

1 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

- ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

- ส านักวทิยบรกิารฯ 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

6 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมือด้านการ

บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ / หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /

หรอืต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

1 

6 

5 

7 

1 

3 

4 

10 

5 

1 

1 

6 

2 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบรกิารวชิาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักงานวิเทศสมัพันธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการรองรับ 

   ความกา้วหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:    1. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

2. บูรณาการสารสนเทศเข้ากบัการเรียนการสอน งานวิจยั บรกิารวชิาการ 

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยที่มีต่อการใช้งาน

ระบบสารสนเทศ 

รอ้ยละ 

 

 

90 

 

 

ส านักวทิยบรกิารฯ 

 

 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับ 

 

30 

  

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

(University Ranking) 

อันดับ 

 

 

2 

 

 

  

  

  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทั กษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

3 

1 

12 

15 

5 

3 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สง่เสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ใหม้ีความ 

  โดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสรมิ  สืบสาน สรา้งองคค์วามรูแ้ละ 

        ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒน ธรรม

อีสานใต้ 
ฐานข้อมูล 

   

3 

 

ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 

2 จ านวนงานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

3 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและ

พัฒนาน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ  

  

  

  

  

ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 จ านวนโครงการ /  กิจกรรมที่

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

โครงการ 49 

21 

2 

5 

2 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

1 

1 

1 

15 

 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักงานอธิการบด ี

   (กองพัฒนานักศึกษา) 

5 จ า นวนผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ  / 

กิจกรรมที่ส่ ง เสริมศิลปะวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 

คน 

 

 

16,000 

 

 

ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 

 

6 จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

และ / หรือเอกชนทั้งในประเทศ

และ / หรอืต่างประเทศ 

  

  

  

  

  

หน่วยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

24 

1 

3 

3 

1 

1 

15 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบด ี

  (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน 

  อย่างมืออาชีพสูม่าตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:    1. มีอาจารย์และบุคลากรที่มคีุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

   มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวัตกรรม 

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง ใหม้ีสมรรถนะในการ 

    ปฏิบตัิงานตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย อย่างมืออาชีพและสามารถ 

    แข่งขนัไดใ้นระดับสากล 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ

วิชาชีพ  

  

  

  

  

คน 
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3 

5 

3 

3 

2 

3 

กองการบรหิารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาตอ่ใน

ระดับ ป.เอก  

  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

20 

3 

8 

2 

6 

- 

1 

กองการบรหิารงานบุคคล 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

3 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

7 

5 

5 

4 

2 

3 

1 

10 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสมัพันธ ์

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑ์การสอภาษาอังกฤษ 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  : พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลยั 

   ให้เกดิประสิทธิภาพและเกดิประโยชนส์ูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ :   มหาวิทยาลยัมีระบบกลไกการบรหิารจดัการทรัพย์สนิอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึง่พาตนเองได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก

การบริหารจัดการทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ในแต่ละปี  

รอ้ยละ 

 

 

 

20 

 

 

 

ส านักงานอธิการบด ี

 

 

 

2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช่องทาง 
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24 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิาร 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสมัพันธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : สรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม 

  และวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:  1. บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และมีวัฒนธรรมองคก์รที่มี 

 คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

         2. มหาวิทยาลยัมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับ 

                                             บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

     

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการที่ปลูกจิต ส านึก

ให้เกดิวัฒนธรรมองคก์ร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 
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6 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

2 จ านวนโครงการจัดการอบรม

พัฒนาความเป็นผู้น า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

รอ้ยละ 

  

   

95 

  

  

ส านักงานอธิการบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ :   มีระบบกลไกการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและกอ่ให้เกดิ 

     ประโยชน์สงูสดุด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

4.51 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปและวัฒนธรรม 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการ ฯ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่

เป็นไปตามแผน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

92 

90 

98 

90 

99 

100 

92 

80 

90 

95 

90 

95 

90 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิารฯ 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบด ี

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตรฯ์ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์

 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลยั 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 

 - ส านักวทิยบรกิาร 

 - ส านักศิลปวัฒนธรรม 

4 

 

 

ระดับความส าเร็จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

ระดับ 

  

  

5 

 

 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 



1. พัฒนาคุณภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเปน็ที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2 6 13 473 24,905,400       

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัย

และพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

1 4 7 63 3,057,180         

3. พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ

 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถา่ยทอด

เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชมุชนทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน

1 3 6 235 42,759,957       

4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพระบบ

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

รองรับความกา้วหน้าทางวชิาการเปน็

ทีย่อมรับในระดับสากล

2 3 4 22 3,648,300        

5. ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ใหม้ี

ความโดดเด่นสูส่ากล

1 3 6 48 1,069,970         

6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์

และบคุลากรทกุระดับสูก่าร

ปฏบิตัิงานอย่างมอือาชพีสู่

มาตรฐานสากล

2 2 4 96 4,651,013         

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

และสิทธปิระโยชน์ของมหาวทิยาลัยให้

เกดิประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์

สูงสุด

1 1 2 2 -                 

8. สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการ

ปฏบิตัิงานทีมุ่ง่เน้นการมคีุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

2 2 3 106 392,620,963     

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี

ธรรมาภบิาล

1 2 4 180 244,796,517      

13 26 49 1,225    717,509,300     รวม

จ ำนวนเงิน

งบประมำณ

ตำรำงสรปุจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเดน็ยทุธศำสตร์

จ ำนวน 

กลยทุธ์

จ ำนวน

ตัวชีวั้ด

จ ำนวน

โครงกำร

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

จ ำนวน

เป้ำประสงค์
ประเดน็ยทุธศำสตร์



ยทุธศำสตรท่ี์ 1

พฒันำคุณภำพบณัฑิตให้เปน็ไปตำมมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชพี

เปน็ท่ียอมรบัตำมมำตรฐำนสำกล



      24,905,400

1. โครงการติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุ

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

2. โครงการการพัฒนาหลักสูตร ค.ม.การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 14 พ.ย. 64 10,000            

3. โครงการการพัฒนาหลักสูตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 15 พ.ย. 64 10,000            

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒอุิดมศึกษาแหง่ชาติ TQF คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหง่ชาติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 19,960            

6. โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 3,000             

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 1

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 1  :  พัฒนาคุณภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเปน็ทีย่อมรับตามมาตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : เร่งรัดการผลิตบณัฑติทีม่คีุณภาพสูง ใหเ้ปน็ทีย่อมรับของสังคม และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี โดยมกีารพัฒนานักศึกษาใหม้ ี     

                                        คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

1. พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒริะดับ

อุดม ศึกษาแหง่ชาติ 

(TQF) และสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษาแหง่ชาติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 15,000            

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการ

พัฒนาเชงิสร้างสรรค์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  1 - 2 ก.พ. 65 15,000            

9. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา

คณะครุศาสตร์ 4 เม.ย. 65 5,000             

10. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และพัฒนา

หลักสูตรฟสิิกส์

คณะครุศาสตร์ 15 พ.ค. 65 8,500             

11. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์  14 พ.ค..65 6,000             

12. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุม่วชิาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 19 เม.ย. 64 3,000             

13. โครงการทวนสอบและปรับปรุงรายวชิากลุม่พื้นฐาน

การศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 - 30 ต.ค. 64 6,000             

14. โครงการทวนสอบหลักสูตร ค.ม. และปร.ด. สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 10 พ.ค. 65 6,200             



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

15. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่วชิาชพีครู 

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 เม.ย.65 - 15 พ.ค. 65 4,000             

16. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดิจทิลั

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

17. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 25 มี.ค. 65 10,000            

18. โครงการทวนสอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

วชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 - 28 พ.ค. 65 15,000            

19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมา

ตฐานผลการเรียนรู้สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 8 เม.ย. 65 10,000            

20. โครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 28 มี.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 10,000            

21. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค 65 20,000           

22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 1 มี.ค. - 30 พ.ค. 65 1,000              

23. ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตร์การกฬีา ป ี2565 คณะวทิยาศาสตร์ 26 พ.ย. 64 15,000            

24. โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมัย ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒอุิดมศึกษาแหง่ชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - ม.ค. 65 5,000             



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

25. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - ม.ค. 65 10,000            

26. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาสัตวศาสตร์ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - ม.ค. 65 15,000            

27. โครงการจัดท าหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรระยะสัน้ทาง

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 15,000            

28. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานTQFและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนบรูณาการวจิัย การบริการ

วชิาการและท านุศิลปะวัฒนธรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

29.  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมโยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - 31 ธ.ค. 64 10,000            

30. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

31. โครงการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. 64 - ม.ค. 65 25,800           

32. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวพิากษ์

ขอ้สอบและทวนสอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. 64 - ม.ค. 65 30,000           

33. โครงการพัฒนาคลังขอ้สอบในรายวชิา 5 สาขาวชิา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 9,100             

34. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร/ทวนสอบหลักสูตร ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65            400,000



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

35. โครงการพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงานของหลักสูตรใหม้ี

คุณภาพและเปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน (TQF) และ

มาตรฐานวชิาชพี

ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 100,000          

36. โครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนของ

นักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

ชัน้ปทีี ่1

คณะครุศาสตร์ 22 - 23 พ.ค. 65 5,000             

37. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่สาขาวชิานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 21 - 23 พ.ค.65 10,000            

38. โครงการทดสอบทกัษะทางดนตรี คณะครุศาสตร์ 13 - 17 ก.พ. 65 5,000             

39. โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ 11 - 26 พ.ค. 65 5,000             

40. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ชัน้ปทีี ่1

คณะครุศาสตร์ 1 ม.ย. - 31 พ.ค. 65 20,000           

41. โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่

สาขาวชิาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์ 28 พ.ค. 65 10,000            

42. กจิกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนของ

นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ปทีี ่1

คณะครุศาสตร์ 21 - 22 พ.ค.65 10,000            

43. โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา และสานสัมพันธน์้องพี่

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 8 ต.ค. 64 5,000             

2. พัฒนากระบวนการ

คัดกรองการรับนักเรียน

และนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

44. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่

สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 18 พ.ค. 65 4,000             

45. การสร้างเครือขา่ยเพื่อการประชาสัมพันธ ์(รป.ม.)  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ต.ค. 64 30,000           

46. โครงการพัฒนากระบวนการรับและเตรียมความพร้อม

นักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

47. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ปกีารศึกษา 2565 แบบ

ออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาบณัฑติทีพ่งึประสงค์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 พ.ค. 65 20,000           

48. โครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนของหลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ประจ าป ี2565

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 20 มิ.ย. 65 10,000            

49. โครงการประชาสัมพันธส์าขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 12,000            

50. โครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษา

ในหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ปกีารศึกษา 2565 ทาง Online

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 30 มิ.ย. 65 10,000            

51. โครงการเปดิประตูสูม่หาวทิยาลัย Open House คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 30 พ.ย. 64 15,000            

52. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 สาขา คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 27,000           
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มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
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          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

53. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชงิรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รุ่นพี่สูรุ่่นน้องสาขาวชิาการเงนิฯ

คณะวทิยาการจัดการ 19 ม.ค. 65 14,044            

54. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรมหาบณัฑติสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ดิจทิลั

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 10,000            

55. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธห์ลักสูตรสาขาวชิาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 30 ต.ค. 64 - 30 มี.ค.  65 8,000             

56. โครงการปฐมนิเทศและแนะแนวการใชช้วีตินักศึกษาใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ 16 พ.ค. 65 40,000           

57. โครงการประชาสัมพันธค์ณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

58. เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนส าหรับนักศึกษาใหม่

สาขาวชิาสถติิประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ค. 65 5,000             

59. แนะแนวทางการศึกษาต่อสาขาวชิาสถติิประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000           

60. โครงการเตรียมความพร้อมจากนักเรียนสูน่ักนวัตกรรม

อาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 6 ก.ค. 65 2,000             

61. โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

62. แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธห์ลักสูตร สาขาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  5 พ.ย. 65 5,000             
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          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

63. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาเคม ีสูผ่ลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์  30 พ.ค. 65 4,000             

64. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ค. 65 10,000            

65. โครงการแนะแนวศึกษาต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 64 20,000           

66. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชัน้ปทีี ่1 สาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 16 ต.ค. 64 1,000              

67. โครงการการเตรียมความพร้อมของสาขาวชิาภูมศิาสตร์และ

ภูมสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 29 พ.ค. 65 10,000            

68. โครงการประชาสัมพันธ ์สาขาวชิาภูมสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 17 ม.ค. 65 10,000            

69. โครงการแนะแนวประชาสัมพันธส์าขาวชิาต่างๆ คณะ

เทคโนโลยี การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 พ.ย. 64-  31 ม.ีค. 65 5,000             

70. โครงการประชาสัมพันธรั์บสมัครนักศึกษาสาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ม.ค  -  28 ก.พ. 65 10,000            

71. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาเขา้ใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ม.ค  -  28 ก.พ. 65 7,000             

72. โครงการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาประชาสัมพันธ ์

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ม.ค  -  28 ก.พ. 65 5,000             

73. โครงการประชาสัมพันธรั์บสมัครนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ม.ค  -  28 ก.พ. 65 5,000             
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74. การประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตร

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

75. ประชาสัมพันธแ์ละเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม ่

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 65 5,000             

76. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร  สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมโยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - 31 ธ.ค. 64 10,000            

77. โครงการพัฒนากระบวนรับนักศึกษาสาขาวชิาศิลปะและการ

ออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

78. โครงการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและแนะแนว 

การศึกษา ในหลักสูตร สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค 64 - 20 ก.พ 65 5,000             

79. โครงการประชาสัมพันธแ์ละคัดเลือกนักศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. 64 - ม.ค. 65 15,555            

80. โครงการสนับสนุนการท าความร่วมมอืเครือขา่ยด้านการรับ

นักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ค. 64 - ม.ค. 65 5,500             

81. โครงการประชาสัมพันธรั์บสมัครนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา บณัฑติฯ 1 ม.ค. –  28 ก.พ. 65 20,000           
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82. โครงการเสริมประสิทธภิาพหอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

เพื่อการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 15 พ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 48,000           

83. โครงการปรับปรุงอาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 416,473          

84. โครงการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

85. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนหอ้ง 

ปฏบิตัิการทางวชิาชพีสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,559            

86. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพหอ้งปฏบิตัิการสูค่วาม

เปน็เลิศและปรับปรุงอาคารสถานที่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,317          

87. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพและบ ารุงรักษาหอ้งปฏบิตัิการ 

จัดหาสือ่วัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 176,299          

88. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคม ีและบ ารุง-ซอ่มแซม

อุปกรณ์ เคร่ืองมอืสาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 69,612            

89. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตัิการ จัดหาวัสดุประกอบหอ้ง 

ปฏบิตัิการ ซอ่มแซมครุภัณฑ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

90. โครงการเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏบิตัิการเพื่อการวเิคราะหด์ิน 

น้ า และพชื

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ตค.64-มค.65 45,000           

3. จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน

ใหม้ปีระสิทธภิาพ
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91. โครงการเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหอ์าหารสัตว์

เพื่อการเรียนการสอนการวจิัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - ม.ค. 65 10,000            

92. การจัดหาสือ่ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และปรับปรุง

หอ้งปฎบิตัิการ หอ้งฝึกอบรมและบริการวชิาการ สาขาวชิา

วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

93. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ

การจัดการเรียนรู้ กลุม่วชิาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ 14 ต.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 19,950            

94. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อการจัดการหน่วยงาน สาขาวชิา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 90,210            

95. โครงการจัดซื้อ จัดหาและซอ่มแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวชิาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 70,340            

96. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

นาฏศิลป ์ ปงีบประมาณ  2565

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค - 20 ธ.ค. 64 3,290             

97. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 28,000           

98. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานสาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 1-15 ม.ค. 65 33,710            

99. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑท์างการศึกษาสาขาวชิา

ศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ 14 ต.ค. 64 60,000           
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100. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 60,910            

101. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน 

ปงีบประมาณ 2565

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 41,480            

102. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ 1  ต.ค. 64 - 30 ม.ีค. 65 87,290           

103. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุส านักงานสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 - 15 ม.ค. 65 20,000           

104. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ

การจัดการเรียนรู้กลุม่วชิาพื้นฐานการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 23,400           

105. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัด

การศึกษา หลักสูตร ค.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 93,720           

106. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัด

การศึกษา หลักสูตร ปร.ด. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

107. โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวชิาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 21 ต.ค. 64 26 ม.ค. 65

7 ก.ค. 65

13,700            

108. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ

การจัดการเรียนรู้ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพวิเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

คณะครุศาสตร์ 14  ต.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 30,000           
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109. โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวชิาดนตรีศึกษาระดับบณัฑติศึกษา คณะครุศาสตร์ 10 ต.ค. 64 32,200           

110. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน กลุม่

วชิาทดสอบและวจิัยทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

111. โครงการจัดหาครุภัณฑค์ณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 576,170          

112. โครงการจัดหาอุปกรณ์และส่งเสริมสิง่แวดล้อมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการศึกษาคณะครุศาสตร์  ปงีบประมาณ  2565

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 265,340          

113. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการในด้านการเรียน

การสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

114. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการด้านการเรียน

การสอน สาขาวชิาภาษาไทย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 51,232            

115. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการศึกษา 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

116. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 11,806            

117. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 80,000           

118. โครงการจัดซื้อวัสดุเรียนการสอน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การคา้สมัยใหม ่คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 185,000          



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

119. โครงการจัดหาวัสดุทีใ่ชเ้พื่อการเรียนการสอน สาขาวชิาการ

สือ่สารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 24,500           

120. โครงการจัดหาวัสดุทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 28,000           

121. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 78,546           

122. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศึกษา 2564”

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 153,556          

123. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,943            

124. การจัดซื้อวัสดุส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดิจทิลั

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

125. โครงการจัดซื้อวัสดุบริหารจัดการงานฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

126. โครงการจัดหาครุภัณฑส์าขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้

สมัยใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

127. โครงการจัดหาครุภัณฑ ์สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 36,960           

128. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

129. โครงการจัดหาครุภัณฑเ์พื่อการศึกษา คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          
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130. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 64 31,658            

131. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคม ีเพื่อเพิ่มประสิทธ ิ

ภาพการจัดการศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 64,378           

132. โครงการครุภัณฑท์างการศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 30 ต.ค. 64 10,000            

133. โครงการจัดหาครุภัณฑท์างการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 452,658          

134. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์

 เพื่อการเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 64, 11 ม.ค. 65, 

5 มี.ค. 65

1,205              

135. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุส านักงาน

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 291,800          

136. โครงการด้านการบริหารจัดการองคก์ร การจัดหาทรัพยากร

เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

137. โครงการจัดหาครุภัณฑเ์พื่อจัดการเรียนการสอน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 133,913          

138. โครงการวัสดุฝึกปฏบิตัิสาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์และ

การออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,000           

139. โครงการวัสดุฝึกปฏบิตัิ  สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 44,700            
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140. โครงการจัดหาทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพื่อการบริหาร

จัดการในหน่วยงาน สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

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

141. สนับสนุนวัสดุฝึกปฏบิตัิ และสนับสนุนกจิกรรมแกน่ักศึกษา  

สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 95,000           

142. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย. 64 147,666          

143. โครงการจัดหาวัสดุหอ้งปฏบิตัิการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  ต.ค. - ม.ค. 65 40,000           

144. โครงการซอ่มแซมครุภัณฑศ์ูนย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

145. โครงการบริหารจัดการจัดเก็บและก าจัดสารเคมอัีนตราย

ศูนย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฯ 14 – 18  มี.ค. 65 50,000           

146. โครงการจัดหาวัสดุ สือ่ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการศึกษาและการท างานประจ าสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทัว่ไป

คณะครุศาสตร์ 15 พ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 24,440            

147. โครงการจัดหาสือ่วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ต ารา เพื่อการ

เรียนการสอนสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 61,360            

148. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ 1 - 15 ม.ค. 65 15,000            

149. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์  1 - 15 ม.ค. 65 30,000           
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150. โครงการจัดหาวัสดุ สือ่ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 331,737          

151. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและสิง่

สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการศึกษา

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,015          

152. โครงการจัดหาทรัพยากร วัสดุ และครุภัณฑเ์พื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการศึกษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

153. โครงการจัดหาวัสดุฝึกดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 63,636           

154. โครงการจัดหาวัสดุทางการศึกษา สาขาวชิาศิลปะดิจทิลั  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

155. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน 

สาขาวชิานิติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 55,000           

156. โครงการจัดหาสือ่ อุปกรณ์ส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 433,320          

157. โครงการสนับสนุนทางวชิาการผลิตสือ่ / ต าราค าสอนทาง

วชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

158. โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

159. โครงการสนับสนุนการผลิตสือ่การสอนของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          
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160. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตต าราและเอกสาร

ประกอบการสอนเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการส าหรับ

คณาจารย์สาขาวชิาสถติิประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 14,000            

161. โครงการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งฝึก

ด้านการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000           

162. โครงการจัดหาสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

จัดการศึกษาสาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000           

163. โครงการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึก

ประสบการณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 70,000           

164. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 10,000            

165. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี ่3

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 15 - 16 ม.ค. 65 70,000           

166. โครงการน าเสนอผลงานวจิัยนาฏการ 2564 "นาฏยประดิษฐ์

 คร้ังที ่ 13"

คณะครุศาสตร์ 1 - 20 มี.ค. 65 40,000           

167. โครงการการจัดการองคค์วามรู้ด้านจารีตนาฏศิลปไ์ทย "ไหว้

ครู ครอบครูด้านนาฏศิลป"์

คณะครุศาสตร์ 3 - 4 ก.ค. 65 35,000           

168. โครงการพัฒนาองคค์วามรู้ด้านนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 26 - 27 ก.พ. 65 10,000            

4. พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้

นักศึกษาเปน็นักปฏบิตัิ

อย่างมอือาชพี ส าหรับ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ
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169. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวชิา

พลศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000           

170. สัมมนาสานสัมพันธน์้องพี่สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 30 พ.ค. 65 8,000             

171. โครงการอบรมเศรษฐกจิพอเพยีงและอนุรักษส์ิง่แวดล้อม

นักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 22  ม.ค. 65 14,000            

172. โครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาสาขาวชิาสังคม

ศึกษา

คณะครุศาสตร์ 16 - 17 ก.ค. 65 11,900            

173. โครงการเสริมคุณลักษณะความเปน็ผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้บริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 17 ธ.ค. 64 28,100            

174. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเสริมความเปน็ครู คณะครุศาสตร์ 20 - 24 ก.ค.65 15,000            

175. โครงการเตรียมความพร้อมความเปน็ครูดนตรีของนักศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษา

คณะครุศาสตร์ 20 - 24 ก.ค.65 30,000           

176. โครงการสัมมนาทางดนตรีศึกษาะดับบณัฑติศึกษา คณะครุศาสตร์ 3 ธ.ค. 64 14,800            

177. โครงการฝึกอบรมการวัดและประเมนิสมรรถนะผู้เรียน คณะครุศาสตร์ ม.ค. 65 8,990

178. โครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ คณะครุศาสตร์ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 65 15,000            

179. โครงการการเพิ่มประสิทธภิาพด้านวชิาการการวจิัยและ

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000           
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180. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื Active 

Learning

คณะครุศาสตร์ 11 ก.พ. 65 30,000           

181. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000           

182. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดิจทิลัส าหรับนักศึกษาครู 

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000           

183. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที ่21 สูไ่ทยแลนด์ 4.0

คณะครุศาสตร์ 26 ก.พ. 65 20,000           

184. โครงการสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานเขา้ประกวด คณะครุศาสตร์ 25 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65 5,000             

185. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะครุศาสตร์ 4 ธ.ค. 64 15,000            

186. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาและการสือ่สารรายวชิาสูส่ากล 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 4 - 8 ม.ค. 65 4,000             

187. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิานาฏศิลปด์้าน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์ 17 - 18 ก.ค. 65 5,000             

188. โครงการเตรียมความพร้อมด้านทกัษะครูวทิยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

คณะครุศาสตร์ 20 - 21 พ.ย. 64 10,000            
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189. โครงการพัฒนาทกัษะทฤษฎแีละปฏบิตัิดนตรี คณะครุศาสตร์ 17 - 18 ธ.ค. 65 40,000           

190. โครงการน าเสนอผลงานนักศึกษาสาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 21 - 22 ก.พ. 65 15,000            

191. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์

คณะครุศาสตร์  6 พ.ย. 64 10,000            

192. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : กจิกรรมรุ่นพี่แนะแนว

การสอบบรรจุครูผู้ชว่ยวชิาเอกคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์  22 ม.ค. 65 10,000            

193. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : การแขง่ขนัหมาก

กระดานทางคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์  27 พ.ย. 64 10,000            

194. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : กฬีาน้องพี่ชาว

คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์  23 ม.ค. 65 10,000            
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195. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : กจิกรรมสัมมนาทาง

วชิาการของนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 29 - 30 ม.ค. 65 10,000            

196. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 : การจัดการเรียนรู้แบบ

 Active Learning

คณะครุศาสตร์ 18 - 19 ธ.ค. 64 10,000            

197. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 :ปรับความรู้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ปทีี ่1

คณะครุศาสตร์ 28 - 29 พ.ค. 65 10,000            

198. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21  สาขาวชิาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ม.ีค. 65 47,700            

199. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษใหม้ี

คุณลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามกรอบ TQF

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 45,000           

200. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

ชัน้ปทีี ่4 กอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ 26 - 28 พ.ย.64 35,000           

201. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนหลักสูตร

ครุศาสตรบณัฑติสาขาวชิาฟสิิกส์ ปกีารศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ พ.ค.-65 5,000             

202. โครงการ  "เตรียมความพร้อมสูก่ารเปน็ครูฟสิิกส์" คณะครุศาสตร์ 6 - 7 พ.ย. 64 5,000             
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203. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติสาขาฟสิิกส์ 

(Table Talk)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

204. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 19 ก.พ. 65 10,000            

205. กจิกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยปทีี ่1 - 4 คณะครุศาสตร์ 22 - 23 ม.ค.65 54,400            

206. กจิกรรมอบรมสัมมนานักศึกษาชัน้ปทีี ่3 คณะครุศาสตร์ 3 - 5 ก.พ. 65 45,600           

207. โครงการพัฒนาบคลิกภาพและวถิทีศัน์ความเปน็ครูยุคใหม่ คณะครุศาสตร์ 12 - 13 มี.ค. 65 23,000           

208. สัมมนาวชิาการและเตรียมความพร้อมเขา้สูว่ชิาชพีครูสังคม

ศึกษา

คณะครุศาสตร์ 5 - 7 ก.พ. 65 33,000           

209. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพนักศึกษาเพื่อการเปน็ผู้บริหารใน

ศตวรรษที ่21

คณะครุศาสตร์ 18 ก.พ. 65 28,100            

210. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) บรูณาการ TPACK เพื่อการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่21

คณะครุศาสตร์ 22 ต.ค. 64 23,600           

211. โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที ่21 Active 

learning and Constructivism

คณะครุศาสตร์ 30 เม.ย.65 21,800            
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212. โครงการการเตรียมความพร้อมทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ 21 พ.ย. 64 10,000            

213. ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสูโ่ลก

ศตวรรษที ่21 (โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการสืบทอดท านอง

ร้อยกรองไทย)

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 64 50,000           

214. โครงการส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนสูโ่ลกศตวรรษที ่21 : (โครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อวชิาการ

และวชิาชพีครู)	

คณะครุศาสตร์ 1 - 3 ก.พ. 65 43,360           

215. โครงการพลวัตภาษาไทยในศตวรรษที ่21 คณะครุศาสตร์ 8 - 9 ม.ค. 65 25,400           

216. โครงการการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ 21 พ.ย. 64 25,000           

217. โครงการเตรียมความพร้อมขอใบประกอบวชิาชพีครูส าหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 18 - 19 ธ.ค. , 25 - 26 

ธ.ค.64

50,000           

218. โครงการพัฒนานักศึกษาครูใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่

สูคุ่ณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21

คณะครุศาสตร์ 18 ต.ค. 64 - 15 ก.ค.65 60,000           

219. โครงการพัฒนาศักยภาพบณัฑติด้านความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสูม่าตรฐานระดับปริญญาตรีเทยีบเทา่ C1 ตาม

มาตรฐานสากล CEFR  (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 - 11 ก.พ. 65 30,000           
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220.  โครงการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษาตามอัตลักษณ์

ของสาขาวชิาภาษาอังกฤษ (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 ก.พ. 65 20,000           

221. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 พ.ย. 64 5,000             

222. โครงการสร้างสรรคว์ัฒนธรรมไทยสูค่วามเปน็นานาชาติ 

(Business English Day)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 23 ต.ค. 64 15,000            

223. โครงการคา่ยภาษาอังกฤษเพื่อทกัษะชวีติและอาชพี  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 มี.ค. 65 20,000           

224. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการการเขยีนเพลงร้อง  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 ธ.ค. 64 15,000            

225. โครงการศึกษาดูงาน สาขาวชิาศิลปะดิจทิลั  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 – 13 ม.ค. 65 20,000           

226. โครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานยุติธรรมทางด้านกฎหมาย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 17 - 28 ม.ค. 65 25,000           

227. โครงการทศันศึกษาและดูงานสือ่สารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22 - 24 ม.ค. 65 50,000           

228. พัฒนาทกัษะวชิาชพีด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 - 19 ธ.ค. 64 17,000            

229. โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ความสามารถสูน่ักปฏบิตัิมอื

อาชพี  (LC)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 ม.ค. 65 12,000            

230. โครงการภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 ธ.ค. 64 12,000            
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231. โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการ

ขอ้มูลทอ้งถิน่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

อีสานใต้ส าหรับบรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 พ.ย. 64 12,000            

232. โครงการพัฒนาทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษา

อังกฤษตามเกณฑม์าตรฐานส าหรับนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 ธ.ค. 64 25,000           

233. โครงการ HUSOC OPEN HOUSE  ภายใต้โครงการการ

พัฒนาบณัฑติทีพ่งึประสงค์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ธ.ค. 64 40,000           

234. โครงการเสริมสร้างวศิวกรสังคม เพื่อบรูณาการการเรียน

การสอนเพื่อการพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 - 16 ม.ค. 65 45,200           

235. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านวชิาการและทกัษะดิจทิลัขัน้

สูงส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ (ปร.ด.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20 ธ.ค. 64, 15 ก.พ. 65 28,300           

236. โครงการสัมมนาทางวชิาการระดับนานาชาติด้านการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาอังกฤษ (ปร.ด.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 ม.ีค. 65 30,000           

237. การพัฒนาและเสริมสร้างความมัน่ใจการใชท้กัษะ

ภาษาอังกฤษและทกัษะอาชพีสูก่ารท างานในยุคศตวรรษที่21

ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4 มี.ค. 65 15,000            
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238. การพัฒนาและเสริมสร้างทกัษะงานสารบรรณสารสนเทศ 

และการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัสูก่ารท างานในยุคศตวรรษที ่21

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 9 ก.พ. 65 15,000            

239. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 8 ต.ค. 64,10 ธ.ค. 64,

11 ก.พ. 65

30,000           

240. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการการสร้างสรรคบ์ทเพลงด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 ก.พ. 65 15,000            

241. โครงการสนับสนุนการจัดสัมมนาและแขง่ขนัทกัษะศิลปะ

ดิจทิลั

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ธ.ค. 64 5,000             

242. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ก.ค. 65 12,000            

243. โครงการพัฒนาทกัษะดิจทิลัส าหรับวชิาชพีบรรณารักษแ์ละ

นักสารสนเทศ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 9 ก.พ. 65 12,000            

244. โครงการพัฒนาทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์โปรแกรม Microsoft

 Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ส าหรับ

นักศึกษาชัน้ปทีี ่1

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 23 - 24 ต.ค. 64 18,000            

245. โครงการพัฒนาโจทย์วจิัยและการเขยีนโครงร่างวจิัย ส าหรับ

นักศึกษาชัน้ปทีี ่3

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 2 พ.ย. 64 15,000            
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246. โครงการการพัฒนาทกัษะการผลิตสือ่ออนไลน์เพื่อการ

พัฒนาชมุชนและสังคม นักศึกษาชัน้ปทีี ่2 และปทีี ่3

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  22 - 23 ก.พ. 64 15,000            

247. โครงการเตรียมกระบวนการชมุชน ส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี ่2

 และชัน้ปทีี ่3

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  30 - 31 ต.ค. 64 15,000            

248. โครงการพัฒนาบคุลิกภาพนักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนา

สังคม ชัน้ปทีี ่2 และ ชัน้ปทีี ่3

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  18 - 19 ธ.ค. 64 15,000            

249. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมปิญัญาทอ้งถิน่แบบมสี่วน

ร่วม นักศึกษาชัน้ปทีี ่2 และ ปทีี ่3

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  15 - 16 ม.ค. 65 15,000            

250. พัฒนานักศึกษาและยกระดับคุณภาพนักศึกษาใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1) คุณธรรมน าความรู้  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 23 - 25 ก.พ. 65 49,789           

2) สัมมนาเกีย่วกับการบริหารราชการไทย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7 มี.ค. 65 49,000           

251. พัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 สาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1) กจิกรรม “กฎหมายปกครองกับการปฏบิตัิงาน”  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6 มี.ค. 65 20,000           



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

2) กจิกรรม “การบริหารความขดัแย้งในการมสี่วนร่วมการ

จัดการสิง่แวดล้อม”

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 มี.ค. 65 20,000           

3) กจิกรรม “การพัฒนาทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อ

ประกอบวชิาชพี”

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 ม.ีค. 65 20,000           

4) กจิกรรม “การพัฒนาบคุลิกภาพเพื่อการท างาน”  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7 พ.ค. 65 40,000           

5) กจิกรรม “บทบาทขององคก์รฝ่ายนิติบญัญตั”ิ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 - 27 มิ.ย. 65 20,000           

6) กจิกรรม “เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้กฎหมายครอบครัว

และมรดก”

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3 ก.ค. 65 20,000           

7) กจิกรรม “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กับงานสวัสดิการ

สังคม”

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 ก.ค. 65 20,000           

8) กจิกรรม “การกอ่หนี้สาธารณะกับการฟื้นฟูเศรษฐกจิ”  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 17 ก.ค. 65 20,000           

9) กจิกรรม “ความส าคัญของพยานหลักฐาน”  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 ก.ค. 65 20,000           

252. โครงการอบรมกฎหมายสารบญัญตัิและวธิสีบญัญตัิ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 23 - 25 ต.ค. 64 45,000           

253. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนักศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30 - 31 ต.ค. 64 15,000            

254. โครงการฝึกเขยีนตอบขอ้สอบกฎหมาย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13 - 14 พ.ย. 64 20,000           
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255. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะความรู้ด้านภาษา

อังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 27 - 28 พ.ย. 64 15,000            

256. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 29 ม.ค. 65 20,000           

257.  กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแ่ละพธิไีหวค้รูสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 พ.ค. 65 10,000            

258. กจิกรรมปรับพื้นฐานทกัษะภาษาอังกฤษและทกัษะดิจทิลั

เพื่อความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม ่(แบบออน

ไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 27 พ.ค. 65 10,000            

259. โครงการเตรียมความพร้อมทกัษะด้านดนตรี เทคโนโลยีและ

ภาษาอังกฤษทางดนตรีส าหรับนักศึกษาใหม่

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25 - 26 พ.ค. 65 12,000            

260. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเ่พื่อเตรียมความพร้อมส า 

หรับหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 - 12 มิ.ย. 65 25,000           

261. โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติใหมส่าขาวชิาการพัฒนา

สังคม (Good bye senior)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  2 ก.พ. 65 20,000           

262. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมือ่ส าเร็จ

การศึกษา

คณะวทิยาการจัดการ 12 ก.ค. 65 10,000            

263. โครงการซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาการจัดการ ตามก าหนดการส่วนกลาง 10,000            



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

264. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปกีารศึกษา 2565 คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ิย. 65 6,000             

265. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาติ 5 ประการ

คณะวทิยาการจัดการ 20 มิ.ย. 65 8,000             

266. โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา

คณะวทิยาการจัดการ 25 พ.ค. 65 6,000             

267. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แกศ่ิษย์เกา่และ

ศิษย์ปจัจุบนั

คณะวทิยาการจัดการ 9 พ.ค. 65 10,000            

268. โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะวทิยาการจัดการคร้ังที ่11 คณะวทิยาการจัดการ 27 พ.ย. 64 6,000             

269. โครงการกฬีาสานสัมพันธน์้อง - พี่สีชมพู ประจ าปกีารศึกษา

 2564

คณะวทิยาการจัดการ 12 ธ.ค. 64 8,000             

270. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 มี.ค. - 30 พ.ค. 65 14,000            

271. โครงการอบรมสัมมนา สานสัมพันธศ์ิษย์เกา่และศิษย์ปจัจุบนั

 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีติในการท างาน สาขาวชิาการเงนิ

และการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ีค. 65 8,000             

272. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา

ใหม ่สาขาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 20 ก.ค. 65 8,000             



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

273. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษาสาขาวชิาการ

สือ่สารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 27 พ.ค. 65 7,800             

274. โครงการเสริมทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองคก์ารสมัยใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 6 ก.พ. 65 10,000            

275. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้นักศึกษาสูค่วามเปน็เลิศ คณะวทิยาการจัดการ 20 - 21 พ.ย. 64 14,400            

276. โครงการเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยการคดิเชงิระบบ คณะวทิยาการจัดการ 12 ธ.ค. 64 10,000            

277. โครงการเสริมทกัษะนักศึกษาเพื่อเขา้สูอ่าชพี สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 10,000            

278. โครงการบริการวชิาการ การพัฒนาบคุลิกภาพ คุณธรรม 

จริยธรรม จัดดอกไม้

คณะวทิยาการจัดการ 5 ก.พ. 65 5,000             

279. โครงการบริการวชิาการ อาหารไทย เพื่อการทอ่งเทีย่ว คณะวทิยาการจัดการ 5 ก.พ. 65 5,000             

280. โครงการอบรมศิลปะการปอ้งกันตัวนานาชาติส าหรับ

มัคคุเทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 7 ธ.ค. 64 5,000             

281. โครงการสัมมนาทางการทอ่งเทีย่ว คณะวทิยาการจัดการ 31 ต.ค. 64 5,000             

282. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแล

ผู้สูงอายุในงานมัคคุเทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ธ.ค. 64 5,000             

283. โครงการอบรมมัคคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) คณะวทิยาการจัดการ 23 - 24 พ.ค. 65 5,000             



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี
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284. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูต่ลาดแรงงานของบณัฑติ 

สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศึกษา 2564

คณะวทิยาการจัดการ 5 มี.ค 65 17,000            

285. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏบิตัิการการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ 5 ก.พ. 65 5,000             

286. โครงการเตรียมความพร้อมสูช่วีติการท างาน คณะวทิยาการจัดการ 10 ก.ค. 65 10,000            

287. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักศึกษา

คณะวทิยาการจัดการ 18 ธ.ค. 64 - 24 ก.ค. 65 10,000            

288. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง

ความสัมพันธ์

คณะวทิยาการจัดการ 17 ก.ค. 65 10,000            

289. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้การใชช้วีติในมหาวทิยาลัย คณะวทิยาการจัดการ 3 ก.ค. 65 10,000            

290. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 15 - 16 พ.ค. 65 3,500             

291. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีวามรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดิจติอล

คณะวทิยาการจัดการ 6 ส.ค. 65 10,000            

292. โครงการพัฒนาทกัษะนักศึกษาการจัดการศตวรรษที ่21 คณะวทิยาการจัดการ 24 ม.ค. 65 14,000            

293. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิการคา้สมัยใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 25 - 30 ม.ค. 65 30,000           

294. โครงการพัฒนานักศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพื่อธุรกจิการคา้สมัยใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 30 มี.ค. 65 30,000           



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         
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295. โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิส าหรับการวจิัย

เพื่อเขา้สูศ่ตวรรษที ่21

คณะวทิยาการจัดการ 3 มี.ค. 65 8,000             

296. โครงการเสริมประสิทธภิาพนักศึกษากอ่นฝึกภาคปฏบิตัิงาน 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมัยใหม่

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 64 20,000           

297. โครงการส่งเสริมนักศึกษาน าเสนองานวชิาการ และเพื่อเขา้

สูก่ารแขง่ขนั

คณะวทิยาการจัดการ 10 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 10,000            

298. โครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่

21 ด้าน ICT Literacy การฝึกทกัษะการสร้าง PIKTOCHART 

เพื่อการน าเสนองานบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง Online

คณะวทิยาการจัดการ 4 - 5 ม.ิย. 65 10,000            

299. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเร่ือง การเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาและศิษย์เกา่สูก่ารเปน็ผู้ท าบญัช ีผู้สอบบญัชี

ภาษอีากร และผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ค. 65 30,000           

300. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเร่ืองการส่งเสริมศักยภาพและ

ยกระดับความรู้ด้านภาษ ีอากรกอ่นเขา้สูก่ารประกอบ

วชิาชพีของนักศึกษา สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 22 ม.ค. 65 20,000           

301. โครงการพัฒนาบคุลิกภาพ การมวีนิัย และจรรยาบรรณ

วชิาชพีของนักศึกษาสาขาวชิาการบญัช ีปกีารศึกษา 2564

คณะวทิยาการจัดการ 20 พ.ย. 64 15,000            



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

302. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ การพัฒนาทกัษะนักศึกษาด้าน

การปดิงบการงนิและการอ่านรายงานทางการเงนิ ประจ าปี

การศึกษา 2564

คณะวทิยาการจัดการ 19 ก.พ. 65 30,000           

303. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ด้าน 5 สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 26 - 27 มี.ค. 65 5,000             

304. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 26 - 27 มิ.ย. 65 5,000             

305. โครงการพัฒนาบณัฑติด้านเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ก.พ. 65 7,500             

306. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการใหเ้ปน็บณัฑติทีพ่งึประสงค์

คณะวทิยาการจัดการ 7 - 8 พ.ย. 64 14,000            

307. โครงการเสริมทกัษะพัฒนาพื้นฐานผู้เรียน คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 65 5,000             

308. โครงการสัมมนาวชิาชพีนักสือ่สารมวลชน สาขาวชิาการ

สือ่สารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 17 ธ.ค. 64 8,350             

309. โครงการประกวดบคุลิกภาพดาว เดือน ดาวเทยีม และร้อง

เพลงมาร์ช

คณะวทิยาการจัดการ 12 ก.ค. 65 10,000            

310. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี

นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 64 30,000           



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
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311. อบรมบคุลิกภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพีส าหรับ

นักศึกษาสาขาวชิาสถติิประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ม.ิย. 65 8,000             

312. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ าหรับนักศึกษาสาขาวชิา

นวัตกรรมอาหารและแปรรูป

คณะวทิยาศาสตร์ 2 ก.พ. 65 5,000             

313. โครงการเตรียมบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมสู่

ตลาดแรงงานอย่างมอือาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 30 ค.ค. 64 5,000             

314. โครงการทศันศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่

นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 21 - 23 ม.ค. 65 5,000             

315. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสูช่วีติการท างาน คณะวทิยาศาสตร์ 26 ก.พ. 65 5,000             

316. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 130,704          

317. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถในการปฏบิตัิงาน

ทางด้านเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 64 5,000             

318. การลดความเสีย่งจากการเรียนเคมดี้วยการเพิ่มทกัษะ 

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช ้หอ้งปฏบิตัิการเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 6 ก.พ. 65 4,000             

319. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานทีส่าขาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 24 - 25 มี.ค 65 15,000            

320. โครงการแนะแนวทางประกอบอาชพีส าหรับนักศึกษา

สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 64 10,000            
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321. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 29 - 30 ม.ค. 65 10,000            

322. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกจิกรรมสัมพันธพ์ี่น้องไอที คณะวทิยาศาสตร์ 3 พ.ย. 64 10,000            

323. โครงการศึกษาดูงานสาขานวัตกรรมสิง่ทอและการออกแบบ คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 2 เม.ย. 65 5,000             

324. โครงการเตรียมความนักศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมสิง่ทอและ

การออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ค. 65 5,000             

325. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนนอกสถานที่

วชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 17 ก.พ. 65 35,000           

326. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

คุณภาพบณัฑติ

คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 7 พ.ย. 65 30,000           

327. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

328. โครงการ สานรัก สานใจ สานสายใย น้องพี่นวัตกรรมอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 16 ม.ีค. 65 10,000            

329. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี ่1 สาขา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ก..ค. 65 10,000            

330. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีข่องนักศึกษาสาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 6 - 7 พ.ค. 65 59,200           

331. โครงการพัฒนากจิกรรมนักศึกษาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 9 พ.ย. 64 35,000           
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332. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 20 เม.ย 65 20,000           

333. โครงการทวนสอบวชิาแกนของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 25 พ.ค. 65 20,000           

334. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการและสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอนกับการท างาน (WIL) ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 24 ต.ค.64 ,

15 - 16 ม.ค, 16,19 - 20 

ก.พ. 65

30,000           

335. การติดตามคุณภาพการผลิตบณัฑติเพื่อยกระดับสูม่าตรฐาน

สากล

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ิย. 65 3,000             

336. โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นจบการศึกษา 

นักศึกษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 21 – 22 ก.พ. 65 12,000            

337. โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการและวชิาชพีของนักศึกษา

และอาจารย์สาขาวชิาภูมสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 18 - 20 ม.ค. 65 20,000           

338. อบรมเชงิปฏบิตัิการการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ

การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 9 - 10 ก.ค. 65 5,000             

339. โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาบคุลากรและนักศึกษา

ด้านขอ้มูลสถติิ สูศ่ตวรรษที ่21

คณะวทิยาศาสตร์ 6 ส.ค. 65 10,000            

340. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวชิาสถติิประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1,8,15,22,29 ก.ค. 65

5,19,26 ส.ค.65

 2,9 ก.ย. 65

10,000            
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341.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการวธิกีารท าส ามะโน คณะวทิยาศาสตร์ 7 ส.ค. 2565 5,000             

342. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 64,13-15 ม.ค.,

15 ม.ค -14 ก.พ.,

12-14 ก.พ.,28-30 มิ.ย.

105,000          

343. โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการของนักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 18 ต.ค. 64 5,000             

344. โครงการจัดแสดงนิทรรศการด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางด้านอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 64 4,000             

345. โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนนักศึกษาสาขาวชิาเคมสีู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ม.ิย. 65 4,000             

346. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชภ้าษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ม.ิย. 65 3,000             

347. โครงการกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 12 - 13 ธ.ค. 64 25,000           

348. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที ่21 คณะวทิยาศาสตร์ 6 ก.พ. 65 10,000            

349. โครงการ Cs Young Project Creator คณะวทิยาศาสตร์ 3 พ.ย. 64 ,10 พ.ย. 64

17 พ.ย. 64

5,000             

350. โครงการเพิ่มทกัษะทางวชิาการนักศึกษาเทคโนโลยี

สารสนเทศสูม่าตรฐานวชิาการและวชิาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 30 มี.ค. 65 20,000           

351. โครงการยกระดับมาตฐานฝีมอืด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 20 - 21 ก.พ. 65 18,000            
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352. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาสาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 6 มี.ค. 65 3,000             

353. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการการประยุกต์ใชค้อมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สูง่านท าวจิัย

ทางชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 22 ก.ย. 65 10,000            

354. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเร่ือง

การใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 29 ม.ค. 65 5,000             

355. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ของนัก 

ศึกษาสาขาวชิาภูมสิารสนเทศ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

คณะวทิยาศาสตร์ 15,000            

1) โครงการพัฒนาการเขยีนเว็บไซต์ของนักศึกษาสาขาวชิา

ภูมสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 65

2) โครงการพัฒนาบคุลิกภาพและความเปน็ผู้น าของ

นักศึกษาสาขาวชิาภูมสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 22 ม.ค. 65

3) โครงการพัฒนาด้านคอมพวิเตอร์ออกแบบของนักศึกษา

สาขาวชิาภูมสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ม.ค. 65

356. โครงการอบรมทกัษะผู้น าการออกก าลังกาย คณะวทิยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 64 35,000           

357. โครงการอบรมทกัษะผู้ฝึกสอนกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 27 ม.ค. 65 35,000           



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

358. พธิอัีญเชญิตราพระราชลัญจกรและมอบเคร่ืองหมาย

สัญญาลักษณ์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ส.ค. 65 5,000             

359. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบายศรีสูข่วัญคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ิย. 65 5,000             

360. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมทกัษะ

พื้นฐานในการท างานของนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ก.พ. 65 5,000             

361. โครงการศึกษาดูงานและการฝึกงานด้านการเกษตรแก่

นักศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. -  30 พ.ย. 64 15,000            

362. โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตสัตวแ์กน่ักศึกษาสาขาวชิา

สัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. -  30 พ.ย. 64 15,000            

363. ประกวดดาว เดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร และร้องเพลง

มาร์ชมหาวทิยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ย. 64 5,000             

364. โครงการเพิ่มทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 - 19 ก.พ.  65 10,000            

365. โครงการเสริมทกัษะเพื่อการสอบ BRU English test คณะ

เทคโนโลยี การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ธ.ค. 64 10,000            
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366. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณสมบตัิของบณัฑติทีพ่งึ

ประสงคใ์นศควรรษที ่21 สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - 30 มี.ค. 65 45,000           

367. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณสมบตัิของบณัฑติทีพ่งึ

ประสงคใ์นศตวรรษที ่21 ด้านทกัษะวชิาชพีด้านการผลิตสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - 30 มี.ค. 65 45,000           

368. โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสูก่ารแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - ม.ิย. 65 10,000            

369. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน ยุค 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย.-64 5,000             

370. พัฒนาทกัษะวชิาการและวชิาชพีของนักศึกษาและศิษย์เกา่  

สาขาวชิาเทคโนโลยี วศิวกรรมโยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 - 31 ม.ค. 65 30,000           

371. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์ร สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             
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372. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะบณัฑติอันพงึ

ประสงค ์ ทีมุ่ง่สูศ่ตวรรษที ่21 

 - วศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไปใชใ้น

การบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

 - ชวีติวถิใีหม ่(New Normol) เพื่อการพื้นฟูและพัฒนา

เศรษฐกจิสังคม  และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของประชาชน หลัง

วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 32,000           

373. พัฒนาพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะบณัฑติอันพงึ

ประสงคท์ีมุ่ง่สูศ่ตวรรษที ่21 สาขาเทคโนโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 มี.ค. 65 35,000           

374. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 สาขาวชิาศิลปะและการ

ออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

375. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะบณัฑติทีพ่งึ

ประสงคม์ุง่สูศ่ตวรรษที ่21 สาขาวชิาวชิาเทคโนโลยีเซรา

มกิส์และการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 9,200             
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376. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้คีุณลักษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่สู่

คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

377. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที ่1 คณะพยาบาลศาสตร์ มี.ค. 65 17,300            

378. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่ปี

การศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ 15 - 17 พ.ค.65 14,600            

379. พธิมีอบหมวกส าหรับนักศึกษาพยาบาลชัน้ปทีี ่2 คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย. 64 26,000           

380. โครงการพัฒนาความเขม้แขง็นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ีค. 65 2,000             

381. โครงการสานสัมพันธน์้องพี่ BRU Nurse ปกีารศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 พ.ย 64 10,000            

382. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 64 6,900             

383. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 คณะพยาบาลศาสตร์  15 ธ.ค. 64 8,000             

384. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบการ

พยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ. - มี.ค. 65 24,600           

385. โครงการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ส.ค. 65 6,400             

386. โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูว่ชิาชพีครูส าหรับครู

นาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์ 15 - 25 ก.พ. 65 5,000             

387. ปจัฉมินิเทศนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชัน้ปทีี ่5 คณะครุศาสตร์ 5 มี.ค. 65 6,000             
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388. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 31 ต.ค. 64 40,000           

389. โครงการรายงานติดตามผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการ

บริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 15 พ.ค. 65 23,000           

390. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีระหวา่งเรียน คณะครุศาสตร์ 31 ต.ค. 64 5,000             

391. โครงการนิเทศการสอนและติดตามผลการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครูในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 364,320          

392. โครงการอบรมสัมมนาส าหรับอาจารย์และนักศึกษาเกีย่วกับ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 143,760          

393. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25 ก.พ. 65 10,000            

394. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมกอ่น

ออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (แบบ

ออนไซต์และออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 24 ต.ค. 64 10,000            

395. โครงการนิเทศนักศึกษาออกกฝึกประสบการณ์วชิาชพี (แบบ

ออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 22,680           

396. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวชิาการและวชิาชพี

นักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 30,000           

1) กจิกรรมปฐมนิเทศกอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

2) กจิกรรมปจัฉมินิเทศหลังฝึกประสบการณ์วชิาชพี

3) กจิกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

397. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

ภาษาไทย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ีค. 65 17,280            

398. โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 พ.ค. 65 9,000             

399. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 65 30,000           

400. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศึกษาสาขาวชิา

ศิลปะดิจทิลั

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ม.ค. 65 9,000             

401. โครงการนิเทศนักศึกษา สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 พ.ย. 64 - 31 ม.ีค. 65 8,280             

402. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและติดตามประเมนิผล

กจิกรรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  1 พ.ย. 64 - 30 ม.ค. 65 20,000           

403. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและกจิกรรม

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 ต.ค. 64 20,000           

404. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

1) ปฐมนิเทศกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรัฐประศาสน

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 ต.ค. 64 20,000           

2) รายงานกลับจากฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 28 ม.ค. 65 18,520            

405. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี

กฎหมาย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16 - 17 ต.ค. 64 15,000            

406. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี

กฎหมาย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 ก.พ. 65 25,000           

407. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกประสบการณ์

วชิาชพีทางธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ต.ค. 64 26,000           

408. โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ีค. 65 4,000             

409. โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิคณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 2 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65 96,080           

410. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี ทางการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ิย 65 14,000            

411. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิเพื่อเตรียม

ความพร้อมสูก่ารเปน็บณัฑติทีม่คีุณลักษณะทีพ่ึ่งประสงค์

คณะวทิยาการจัดการ 5 ก.พ. 65 15,000            
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412. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสูต่ลาดแรงงาน คณะวทิยาการจัดการ 22 ต.ค. 64 4,000             

413. โครงการฝึกปฏบิตัิการด้านวชิาชพีนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 23 ธ.ค. 64 3,000             

414. โครงการพัฒนาบคุลิกภาพของนักศึกษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีของนักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 31 ก.ค. 65 10,000            

415. โครงการจัดส่งนักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้

สมัยใหม ่(CP ALL) เพื่อไปฝึกปฏบิตัิงาน

คณะวทิยาการจัดการ 12 พ.ย. 64 48,650           

416. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวทิยาการจัดการ 19 ก.พ. 65 5,000             

417. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการทอ่งเทีย่วและ

การโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 19 ม.ิย. 65 5,000             

418. โครงการติดตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ

นักศึกษา สาขาวชิาการตลาด ปกีารศึกษา 2565

คณะวทิยาการจัดการ 25 ต.ค. 64 - 11 ก.พ. 65 14,400            

419. โครงการติดตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ

นักศึกษา สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 25 ต.ค. 64 - 11 ก.พ. 65 12,600            

420. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 13 - 18 ธ.ค. 64 5,040             

421. โครงการนิเทศงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

ชมุชน

คณะวทิยาศาสตร์ 26 ต.ค. 64 - 4 ก.พ. 65 20,160            
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422. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษา

ใหเ้ปน็บณัฑตินักปฏบิตัิ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 64 - 25 ก.พ. 65 5,040             

423. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 65 9,000             

424. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 10 – 21 ม.ค. 65 14,040            

425. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 14,040            

426. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี /สหกจิ คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 64 - 15 ม.ีค. 65 12,240            

427. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 64 - 31 ก.ค. 65 10,800            

428. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวชิานวัตกรรม

สิง่ทอและการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค.65 1,800             

429. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2564 -31 ม.ค. 2565 12,600            

430. โครงการนิเทศนักศึกษา สาขาวชิาภูมสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 64 - 18 ก.พ. 65 9,000             

431. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 64 - 26 ก.พ. 65 27,360           

432. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิ

ศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 พ.ย.64 – 20 ก.พ. 65 10,000            

433. โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

และสหกจิศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 64 5,000             
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434. โครงการพัฒนางานสหกจิศึกษาและการฝึกประสบการณ์

วชิาชพี สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 64 - ก.พ.65 3,000             

435. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี สหกจิศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 พ.ย. 64 - 20 ก.พ. 65 10,000            

436. โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

และสหกจิศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 64 5,000             

437. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี  สาขาวชิา

เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 - 20 มี.ค. 65 10,000            

438. โครงการเพิ่มพูนความรู้/ทกัษะด้านวชิาการและวชิาชพี/

นักศึกษาดูงาน

1) เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สูว่ชิาชพีส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปทีี ่1

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. 65 88,000           

2) โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประเด็นและแนวโน้มทางการ

พยาบาลร่วมกับองคก์รภายนอก

คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ. 65 5,100             

439. โครงการฝึกปฏบิตัิการพยาบาลปกีารศึกษา 2/ 2564

1) ปฏบิตัิการพยาบาลเบื้องต้น 2/64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 39,540           

2) ปฏบิตัิการผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ2/64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 35,550           

3) ปฏบิตัิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 ปี

การศึกษา 2/64

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 25,705           

4) ปฏบิตัิการบริหารการพยาบาล2/64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 67,380           



      24,905,400

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร
          ระยะเวลำ         

  ด ำเนนิงำน

5) ปฏบิตัิประสบการณ์วชิาชพี 2/64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 62,900           

6) ปฏบิตัิการพยาบาลชมุชน 2/64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 65 60,720           

440. โครงการฝึกปฏบิตัิการพยาบาลปกีารศึกษา 1/2565 คณะพยาบาลศาสตร์

1) ปฏบิตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 1 ปกีารศึกษา 1/65 คณะพยาบาลศาสตร์ มิ.ย.- ก.ย. 65 65,950           

2) ปฏบิตัิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปกีารศึกษา 1/65 คณะพยาบาลศาสตร์ มิ.ย.- ก.ย. 65 55,250           

3) ปฏบิตัิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2   

ปกีารศึกษา 1/65

คณะพยาบาลศาสตร์ มิ.ย.- ก.ย. 65 58,750           

4) ปฏบิตัิการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช ปกีารศึกษา1/65 คณะพยาบาลศาสตร์ มิ.ย.- ก.ย. 65 70,498           

5) ปฏบิตัิการรักษาโรคเบื้องต้น ปกีารศึกษา 1/65 คณะพยาบาลศาสตร์ มิ.ย.- ก.ย. 65 37,216            

441. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 120,000          

442. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 39,900           

443. โครงการจัดซื้อชดุเคร่ืองนอนและของใช้ โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 139,000          

444. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนสูค่วามเปน็เลิศ โรงเรียนสาธติ ต.ค.64,ม.ค.,พ.ค. 65 20,000           

445. โครงการโรงเรียนสีเขยีว (Green School) โรงเรียนสาธติ 20 ต.ค. 64 ,18 เม.ย. 65 40,000           

446. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค.65 10,000            

447. คา่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30ก.ย.65 1,420,100        

448. คา่หนังสือเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30ก.ย.65 412,200          
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449. คา่อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30ก.ย.65 246,700          

450. คา่เคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30ก.ย.65 266,500         

451. คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30ก.ย.65 358,800         

452. โครงการคา่อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 3,299,500       

453. โครงการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเปน็เลิศ โรงเรียนสาธติ ธ.ค. 64,ก.พ.,พ.ค. 65 20,000           

454. โครงการนิเทศนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ค. 65 180,000          

455. โครงการด าเนินงานด้านนิเทศสหกจิศึกษา และส่งเสริม

หลักสูตร CWIE

ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 150,000          

456. โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศออนไลน์ สนง.ต่างประเทศ 20 พ.ย. 64 - 20 ก.พ. 65 90,000           

457. โครงการสนับสนุนรายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 92,200           

458. โครงการสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 18 ม.ีค. 65 28,100            

459. โครงการ อบรมหลักการกพื้นฐาน เทคนิคการเลือกใช้

เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ขัน้สูง การวเิคราะหข์อ้มูลต่อการท า

วจิัยการศึกษาฟสิิกส์และฟสิิกส์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์ 8 - 25  ม.ค. 65 36,000           

460. โครงการบรูณาการความรู้ระหวา่งคณาจารย์และนักศึกษา

เศรษฐศาสตร์ธุรกจิการคา้สมัยใหมก่ับบริษทั CP ALL

คณะวทิยาการจัดการ 10 - 15 พ.ย. 64 40,000           

5. สนับสนุนการบรูณา

การการเรียนการสอนสู่

ชมุชน
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461. โครงการต่อยอดพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะ

แนวเพื่อสร้างเครือขา่ยจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวชิาการ ต.ค. -  พ.ย. 65            150,000

462. โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ประจ าปี

งบประมาณ 2565

ฝ่ายวชิาการ ธ.ค. 64 - ม.ีค. 65            150,000

463. โครงการประชมุผู้บริหารและครูแนะแนว ประจ าป ี2565 ส่งเสริมวชิาการฯ 4 พ.ย. 64 300,000          

464. โครงการแนะแนวการศึกษาและเปดิประตูสูม่หาวทิยาลัย 

ประจ าป ี2565

ส่งเสริมวชิาการฯ 23 - 27 พ.ย. 64 1,000,000       

465. โครงการด าเนินการทนุพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาช

เจา้ฯ และอาจารย์ชาวต่างชาติ

สนง.ต่างประเทศ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 789,000          

466. โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศ สนง.ต่างประเทศ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 90,000           

467. โครงการจัดประชมุวชิาการและนิทรรศการระดับชาติส าหรับ

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คร้ังที ่2

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 30,000           

468. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่Startup 4.0 ส าหรับ

นักศึกษาและศิษย์เกา่

คณะวทิยาการจัดการ 20 ธ.ค. 63 14,000            

469. โครงการสานสัมพันธศ์ิษย์เกา่-ศิษย์ปจัจุบนั ชาวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เม.ย. 65 5,000             

6. สร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอืทางการศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและ/

หรือเอกชนทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ
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470. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการและวชิาชพีเครือขา่ยคณะ

เกษตรราชภัฏ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - ก.พ.65 30,000           

471. โครงการเครือขา่ย ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสูก่ารแขง่ขนั

ทกัษะวชิาการและวชิาชพี เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

472. โครงการประชมุวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที ่4 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 70,000           

473.  โครงการสนับสนุนการประชมุวชิาการระดับชาติและ

นานาชาติ และการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาชพีทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           



ยทุธศำสตรท่ี์ 2  

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำร

วิจัยและพฒันำสู่มำตรฐำนสำกล



3,057,180

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวชิาการและงานวจิัย

ส าหรับคณาจารย์สาขาวชิาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์  12 ก.พ. 65 15,000            

2. โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการ

วจิัยการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 30 เม.ย. 65 35,380           

3. โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพท าวจิัย คณะครุศาสตร์ 24 ธ.ค. 64 31,700            

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการวจิัยนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13 - 14  พ.ย. 64 25,000           

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยฯ: แลกเปลีย่นเรียนรู้

เทคนิคการเขยีนโครงร่างการวจิัยเพื่อขอทนุอุดหนุนการ

วจิัยจากภายในและภายนอกสถาบนั

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16 ธ.ค. 64 30,000           

6. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าวจิัยทาง

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22 เม.ย. 65 25,000           

7. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวจิัย คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ิย. 65 12,000            

1. พัฒนาศักยภาพนักวจิัย

และนักวจิัยใหมสู่ม่อือาชพี

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 2

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : เร่งรัดการวจิัยทีม่คีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการทีน่ าไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาทอ้งถิน่

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 2  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน



3,057,180

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัยเพื่อผลิตผล

งานวชิาการทางวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

9. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุม่วชิาฟสิิกส์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 64, 11 ม.ค. 65, 

5 ม.ีค.65, 5 มิ.ย. 65

30,000           

10. โครงการพัฒนาบคุลากรและส่งเสริมศักยภาพการวจิัย

ของคณาจารย์สาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

11. โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงานวจิัย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000           

12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยในการผลิตผลงานวชิาการ

เพื่อตีพมิพใ์นระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 

65

25,000           

13. โครงการทนุอุดหนุนวจิัยคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 204,000          

14. โครงการทนุอุดหนุนการวจิัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65 90,000           

15. โครงการวจิัยคณะวทิยาการจัดการ  9 สาขา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 180,000          

16. โครงการใหท้นุสนับสนุนคา่วัสดุในการเผยแพร่ผลงานวจิัย

และการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 110,000          

17. โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            
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18. โครงการอุดหนุนทนุวจิัยส าหรับอาจารย์ในการผลิตผลงาน

ใหเ้ปน็ทีย่อมรับนระดับชาติและนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย. 64 - ก.ค. 65 71,700            

19. โครงการสนับสนุนทนุวจิัยสายสนับสนุนมหาวทิยาลัยราช

ภัฏบรีุรัมย์ (R to R) ปทีี ่10

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65            100,000

20. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 50,000           

21. โครงการจุลสารฦๅไทย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000           

22. โครงการจัดท าวารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000           

23. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการวจิัย ส าหรับนักศึกษา

ดนตรีศึกษาระดับบณัฑติศึกษา

คณะครุศาสตร์ 16 ก.พ. 65 21,400            

24. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการวจิัย ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 17 ม.ย. 65 25,000           

25. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการวจิัยและสมรรถนะ

ทางวชิาการของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

(รป.ม.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ม.ค. 65 58,500           

2. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวจิัย

อย่างมปีระสิทธภิาพ
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26. โครงการยกระดับผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคด์้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 พ.ย. 64 20,000           

27. โครงการจัดท าวารสารวชิาการสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

"วารสารภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์" (วอภ.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 60,000           

28. โครงการจัดท าวารสารสหวทิยาการจัดการเพื่อเขา้สูฐ่าน 

TCI

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

29. โครงการคลิกนิควจิัย (Research Clinic) ด้านสิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 24,000           

30. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวชิาการและ

บทความวจิัยของคณาจารย์สาขาวชิาสถติิประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 21,000            

31. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เร่ือง เทคนิคการเขยีน

ขอ้เสนอโครงการวจิัยและการน าเสนอผลงานทาง

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

32. โครงการสนับสนุนงานวจิัยและผลงานวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ค. 65 13,000            

33. โครงการสนับสนุนการวจิัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 30 ต.ค. 64 60,000           

34. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพทกัษะทางวจิัยและวชิาการแก่

นักศึกษาและคณาจารย์เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000           
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35. โครงการพัฒนาทกัษะการเขยีนบทความวจิัยเพื่อการ

ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. 65 5,000             

36. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวจิัย ต่อยอดองครู้์

วจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

37. การสนับสนุนการจัดท าวารสารวจิัยและวชิาการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

38. การวจิัยเพื่อติดตามและพัฒนาศักยภาพบณัฑติ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

39. กจิกรรมสนับสนุนการเผยแพร่งานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ย. 64 - ก.ค. 65 5,000             

40. โครงการจัดการความรู้ด้านการวจิัย ปงีบประมาณ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 65 13,500           

41. โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการสอน

และการวจิัย

โรงเรียนสาธติ 22 เม.ย. 65 20,000           

42. โครงการจัดท าวารสารวชิาการระดับบณัฑติศึกษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ค. 65 50,000           

43. โครงการอุดหนุนทนุวจิัย ระดับบณัฑติศึกษา บณัฑติฯ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ค. 65 100,000          

44. การพัฒนาโจทย์วจิัยและเทคนิคการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิัย พ.ศ. 2566

สถาบนัวจิัยและพัมนา 16 - 20 ต.ค. 64             30,000

45. โครงการถอดบทเรียนงานวจิัยทีแ่ล้วเสร็จเพื่อการขยาย

ผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชน์

สถาบนัวจิัยและพัมนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65              40,000

46. จัดท าวารสารวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65             50,000
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47. คา่ตอบแทนตีพมิพบ์ทความทางวชิาการ บทความวจิัย 

น าเสนอผลงานวจิัย และผลงานสร้างสรรค ์ระดับชาติ 

และนานาชาติ

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65            300,000

48. คา่ตอบแทนการอ่านผลงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ป ี2564  

ขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อเสนอขอทนุอุดหนุนงานวจิัย 

สก.สว. ป ี2565

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65             50,000

49. การบริหารจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาโจทย์วจิัยสูก่าร

ใชป้ระโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65              40,000

50. พัฒนาระบบการส่งเสริมชมุชนสูก่ารจดทะเบยีนทรัพย์สิน

ทางปญัญา (GI) เพื่อรองรับสถาบนัอุดมศึกษาน้องเลี้ยง

สถาบนัวจิัยและพัมนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65             50,000

51. โครงการพัฒนาหน่วยจัดการจรรยาบรรณวจิัยในมนุษย์

และสัตวท์ดลอง

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65             50,000

52. โครงการบรูณาการวจิัยกับการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 – 31 พ.ค. 65 15,000            

53. โครงการสนับสนุนงานวจิัยในชัน้เรียนแกน่ักศึกษา 

(โครงการพเิศษหรือสหกจิศึกษา)

สถาบนัวจิัยฯ ม.ค. - มี.ค. 65            200,000

54. โครงการวจิัยภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจผู้ใช้

บณัฑติ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

3. พัฒนากระบวนการ

การบรูณาการงานวจิัยเขา้

กับการจัดการเรียนการสอน

 บริการวชิาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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55. โครงการวจิัย เร่ือง ปจัจัยการพัฒนานักศึกษา การ

ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้วยสิง่สนับสนุนการเรียนรู้

 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

56. โครงการวจิัยสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

57. โครงการวจิัยสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

58. โครงการวจิัยสาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

59. โครงการวจิัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 21,000            

60. โครงการท าความร่วมมอืเครือขา่ยงานวจิัยกับหน่วยงาน 

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

บณัฑติฯ 29 เม.ย. 65 20,000           

61. โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research Expo 2020 สถาบนัวจิัยฯ 17 - 22 พ.ย. 64            100,000

62. โครงการสัมมนาเชงิวชิาการบรูณาการทอ้งถิน่ (เยือนถิน่

แผ่นดินปราชญป์ทีี ่7)

สถาบนัวจิัยฯ 4 - 11 ม.ค. 65              40,000

63. โครงการจัดตัง้ศูนย์ Science Park เพื่อรองรับการเชื่อมโยง

เครือขา่ยอุทยานวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย (ตาม

ค าแนะน ากระทรวง อว.)

สถาบนัวจิัยฯ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65             50,000

4. สร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอืด้านงานวจิัยและ

นวัตกรรรมทัง้ในและ

ต่างประเทศ



ยทุธศำสตรท่ี์ 3  

พฒันำมำตรฐำนกำรให้บรกิำรวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ถ่ำยทอดเทคโนโลย ีเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของชมุชน

ท้องถิน่อยำ่งยัง่ยนื



42,759,957

1. โครงการอบรมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยแบบ

 New Normal

คณะครุศาสตร์ 18 ธ.ค. 64 10,000            

2. โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 20 ม.ิย. 64 32,000           

3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน

พระราชด าริ

คณะครุศาสตร์ ก.พ. - เม.ย. 65 40,000           

4. โครงการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดิจทิลัสูก่ารจัดแสดง

นิทรรศการ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ต.ค. 64 5,000             

5. โครงการส่งเสริมการจัดแสดงผลงานศิลปะดิจทิลัของ

คณาจารย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 – 15 ก.ค. 65 5,000             

6. โครงการบริการวชิาการ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

15 - 29 เม.ย. 65 12,000            

7. โครงการบริการวชิาการแกช่มุชน สาขาวชิาการ

สือ่สารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 18 - 19 ธ.ค. 64 5,200             

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 3

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : เร่งรัดการวจิัยทีม่คีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการทีน่ าไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาทอ้งถิน่

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชมุชนทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

บริการวชิาการเพื่อสร้าง

คุณภาพชวีติประชาชนและ

ความเปน็อยู่ของชมุชนใหม้ี

ความเขม้แขง็และย่ังยืน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

8. โครงการบริการวชิาการ Towels' Creation Workshop คณะวทิยาการจัดการ 26 พ.ย. 64 5,000             

9. โครงการบริการวชิาการ Cocktail & Mocktail Workshop คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ย. 64 5,000             

10. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 21 - 22 ก.พ. 65 5,000             

11. โครงการอบรมการประยุกต์ใชส้ถติิเพื่อการวจิัยในชัน้

เรียน

คณะวทิยาศาสตร์ 23 - 24 เม.ย.  65 5,000             

12. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สูก่ารพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 26 - 27 มี.ค. 65 30,000           

13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 65 7,000             

14. การยกระดับรายได้ชมุชนด้วยงานหตัถศิลปส์ามวัยจาก

ขยะรีไซเคลิชมุชนต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

15. นวัตกรรมการบริหารจัดการ PM 2.5 ด้วยการใช้

เทคโนโลยีชวีภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิ

ปญัญาชาวบา้นในการย่อยสลายตอซังขา้ว ส าหรับ

เกษตรกรในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

16. การพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติจากโปรแกรม 

Geogebra ส าหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

17. การพัฒนาศักยภาพครูประจ าการใหเ้ปน็ครูมอือาชพี  

ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

18. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อถา่ยทอดและ

บม่เพาะใหก้ับเด็กในแต่ละชว่งวัย ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

19. การพัฒนาศักยภาพครูประจ าการทีส่ าเร็จการศึกษา

จากมหาวทิยาลัยราชภัฏใหเ้ปน็มอือาชพีด้านการจัดการ

เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิัยเปน็ฐาน ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

20. พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาในการ

ออกแบบการวัดผลประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพ

จริงด้วยการวจิัยปฏบิตัิการ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

21. การเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ ใหเ้ปน็ศูนย์ฝึกปฏบิตัิการ

และการวจิัยเปน็ต้นแบบใหก้ับโรงเรียนในทอ้งถิน่

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

22. กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยชมุชนแหง่การเรียนรู้

เชงิวชิาชพี (PLC) เร่ืองการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ

บรูณาการผังกราฟกิประกอบการใชค้ าถามทีม่ตี่อการ

คดิวเิคราะหข์องเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

23. การวจิัยและพัฒนากระบวนการบม่เพาะนักศึกษาครูให้

มสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวชิาภาษาอังกฤษใหผ่้าน

ในตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป (Common 

European Framewor Reference on Language: CEFR) 

ระดับ B 1

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 350,000         

24. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ Re –

 Skill/Up – skill ครูดนตรีในจังหวัดบรีุรัมย์ ผ่าน Platform

 เครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางด้านดนตรี

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

25. การพัฒนาสมรรถนะทางการอ่าน การเขยีน การคดิ

วเิคราะห ์โดยใชส้ือ่นวัตกรรมแบบฝึกทกัษะเทคโนโลยี 

AR ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาส านักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์เขต 1 2 3 และ 4 

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

26. วศิวกรสังคมสร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไปใชบ้รูณา

การ การเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่  คณะครุ

ศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

27. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อ

รองรับการสร้างวศิวกรสังคมสูก่ารพัฒนาชมุชนแบบ

บรูณาการ คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

28. โครงการวถิชีวีติใหม ่(New Normal) เพื่อการพื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิสังคม และวถิชีวีติและความเปน็อยู่

ของประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที ่อ าเภอบา้น

ใหมไ่ชยพจน์ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

29. โครงการวถิชีวีติใหม ่(New Normal) เพื่อการพื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิสังคม และวถิชีวีติและความเปน็อยู่

ของประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที ่โรงเรียนวัด

เย้ยปราสาท อ าเภอหนองกี ่ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

30. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน์ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

31. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีอ่ าเภอหนองกี ่จังหวัดบรีุรัมย์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

32. โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระราชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืนในพื้นทีท่ีใ่หบ้ริการของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

33. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริสูก่ารพลิกโฉมคุณภาพชวีติ

และแกไ้ขปญัหาความยากจนในพื้นทีจ่ังหวัดบรีุรัมย์ ใน

พื้นทีใ่หบ้ริการของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

34. โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ อย่างทัว่ถงึ และย่ังยืน ใน

พื้นทีท่ีใ่หบ้ริการของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

35. โครงการติดตาม ประเมนิผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะครุศาสตร์ เพื่อผลิตและพัฒนา

ครู รวมทัง้ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้อย่างมศีักยภาพ สู่

การบรูณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 240,000          

36. การพัฒนารูปแบบการขบัเคลือ่นกระบวนการยุติธรรม

ชมุชน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

37. การพัฒนารูปแบบบทบาทรัฐบวรในการต่อต้านการ

ทจุริตและประพฤติมชิอบ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

38. รูปแบบการปอ้งกันการใชค้วามรุนแรงของเด็กและ

เยาวชน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

39. การวจิัยและพัฒนากลไกการยกระดับศักยภาพ

เครือขา่ยการผลิตขา้วอินทรีย์สูม่าตรฐานผลิตภัณฑ์

เกษตรมูลคา่สูง ในเขตพื้นทีอ่ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

40. การบรูณาการสหศาสตร์เพื่อสร้างมูลคา่จากเศษวัสดุ

เหลือใชบ้นฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเทคโนโลยี

สารสนเทศของเกษตรกรในเขตอ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

41. รูปแบบการด าเนินการจัดการขยะบา้นหนองโพรง 

ต าบลอิสาณ อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

42. การพัฒนานวัตกรรมทอ้งถิน่เพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารสูก่ารพึ่งพาตนเองอย่าง

ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

43. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เชงิสหวทิยาการทัง้

แบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทกัษะเดิมเพิ่ม

ทกัษะใหมแ่ละรายได้เสริมใหป้ระชาชนในพื้นทีบ่ริการ

วชิาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 600,000         



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

44. การพัฒนาจิ้งหรีดอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชวีติและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากในพื้นทีอ่ าเภอช านิ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

45. กระบวนการสานพลังชมุชนด้วยกลไกวสิาหกจิผ้าทอ 

เพื่อเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกจิ อ าเภอช านิ จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

46. กระบวนการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ ์ชมุชนบา้นยาง ต าบลบา้นยาง 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

47. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑช์มุชนเพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แขง็และยกระดับเศรษฐกจิชมุชนบา้นหนองบอน 

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

48. การยกระดับผลิตภัณฑช์มุชนกลุม่ทอผ้าในชมุชนพื้นถิน่

โบราณ อ าเภอล าปลายมาศ ผ่านกลยุทธก์ารถา่ยทอด

ความรู้แบบบรูณาการ เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

49. การส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชวีติและการ

พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเปน็

ภาษาต่างประเทศโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน

เทคโนโลยีดิจทิลั

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

50. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะตามพระราโชบายด้าน

การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

51. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และกลวธิกีารท า

ขอ้สอบโทอิค ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร์ ชัน้ปทีี ่3 มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

52. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การฝึกการพูดในทีช่มุชน

ส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

53. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

ความสามารถด้านการใชภ้าษาอังกฤษของคณาจารย์

และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากลทีใ่ชอ้ธบิายระดับความเชี่ยวชาญทาง

ภาษา CEFR

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 350,000         

54. รูปแบบการจัดการขยะเพื่อการพัฒนากฎหมายทอ้งถิน่

ต้นแบบวา่ด้วยการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของ

ครัวเรือนและชมุชน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

55. การสร้างรูปแบบการพัฒนานักกฎหมายจติอาสาชมุชน

 ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

56. การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑช์มุชนด้วยการบรูณา

การด้านการออกแบบกราฟกิบนบรรจุภัณฑแ์ละการ

ผลิตสือ่โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

57. โครงการวศิวกรสังคม สร้าง นวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

58. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวศิวกรสังคมสู่

การพัฒนาชมุชนแบบบรูณาการในพื้นทีต่ าบลหนองตาด

 อ าเภอเมอืงจังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

59. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีต่ าบลอิสาณ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

60. เกษตรอินทรีย์ชวีติวถิใีหม ่(new normal) เพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชนในวกิฤติการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควดิ-19) ในพื้นทีต่ าบลชอ่ผกา อ าเภอ

ช านิ จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

61. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีต่ าบลพระครู อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

62. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีต่ าบลหนองบวัโคก อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

63. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระราชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืนในพื้นทีใ่หบ้ริการวชิาการคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

64. โครงการส่งเสริม สืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่ง มาจากพระราชด าริเพื่อการ บรูณาการ

ศาสตร์พระราชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่อย่างย่ังยืนในพื้นทีใ่หบ้ริการวชิาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดไร่นาสวนผสม

ตามแนวทางพระราชด าริ “ทฤษฎใีหม”่ ฝายบา้นเสลา 

ต าบลชมุแสง อ าเภอนางรอง จังดวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

65. โครงการส่งเสริม สืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่ง มาจากพระราชด าริเพื่อการ บรูณาการ

ศาสตร์พระราชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่อย่างย่ังยืนในพื้นทีใ่หบ้ริการวชิาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การกอ่สร้างฝายบา้นบุ

ขี้เหล็กใหม ่ต าบลแสลงพัน อ าเภอ ล าปลายมาศ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

66. โครงการติดตาม รายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชวีติของ

คนในชมุชนทอ้งถิน่ สูก่ารบรูณาการเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 420,000          

67. การศึกษาพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของคนในชมุชน 

ผ่านกระบวนการสร้างรายได้ เพื่อใชพ้ัฒนาสูก่ารเปน็

เมอืงน่าอยู่และพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ภายใต้พื้นฐาน

ของสังคมประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์เปน็ประมุข

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

68. การจัดการภูมปิญัญาทอ้งถิน่ต าบลหนองเต็ง อ าเภอ

กระสัง จังหวัดบรีุรัมย์เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ

มัน่คง

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

69. การยกระดับรายได้ของชมุชนด้วยการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิฐานรากเพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนในต าบลหทู าทบ 

อ าเภอปะค า จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

70. การแปรรูปขา้วอินทรีย์เพื่อยกระดับรายได้ใหก้ับคนใน 

ชมุชนต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

71. การยกระดับรายได้สินคา้ชมุชนด้วยนวัตกรรม

แพลตฟอร์มการตลาดชมุชนดิจทิลัของผู้ประกอบการ

ชมุชนเพื่อส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีจ่ังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

72. การวจิัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุม่

วสิาหกจิชมุชนผู้เลี้ยงโค เพื่อยกระดับเศรษฐกจิฐานราก

 ต าบลสองชัน้ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

73. การยกระดับผลิตภัณฑช์มุชนประเภทสมุนไพรทีไ่มใ่ช่

อาหาร รองรับการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน ต าบลบา้น

ปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

74. การพัฒนาผลิตภัณฑท์อ้งถิน่ใหก้ับสินคา้ทาง

การเกษตรสูม่าตรฐานผลิตภัณฑส์ากลของกลุม่

วสิาหกจิชมุชนแปรรูปพชืและผลไม ้ต าบลล านางรอง 

อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

75. การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อเพิ่ม

มูลคา่ และส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรคแ์บบมสี่วนร่วม

ในพื้นทีต่ าบลสวายจกี อ าเภอเมอืงบรีุรัมย์ จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

76. การสร้างมูลคา่เพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑ ์OTOP และการ

ยกระดับใหเ้ปน็สินคา้ทีส่ามารถจ าหน่ายได้ในตลาด

การคา้สมัยใหม ่: กรณีชมุชนต าบลเมอืงไผ่ และชมุแสง

 อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 400,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

77. การศึกษาสภาพเศรษฐกจิภายหลังจากเกดิวกิฤตโควดิ-

19 และการพัฒนาวธิแีกป้ญัหาความยากจนภายใต้

ศาสตร์พระราชาวถิเีกษตรพอเพยีงในองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกันทรารมย์ อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

78. การศึกษาสภาพเศรษฐกจิของประชาชนกลุม่คนืถิน่

ภายหลังจากเกดิวกิฤตโควดิ-19 และการพัฒนาวธิี

แกป้ญัหาความยากจนภายใต้ศาสตร์พระราชาวถิี

เกษตรพอเพยีงในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปรือ 

อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

79. การวเิคราะหต์้นทนุและผลตอบแทน โครงการลงทนุ

ผลิตกระแสไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทติย์ส าหรับใช้

ภายในบา้น

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 350,000         

80. การพัฒนากลไกตลาดและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบ

ผ้าพื้นบา้นชมุชนต าบลสวายจกี อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

81. การแกไ้ขปญัหาความยากจนเพื่อยกระดับรายได้ใหก้ับ

คนในชมุชนฐานราก เพื่อสร้างความมัน่คง มัง่คัง่และ

ย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

82. โครงการวศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

83. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวทิยาการ

จัดการเพื่อรองรับการสร้างวศิวกรสังคมสูก่ารพัฒนา

ชมุชนแบบบรูณาการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

84. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชนในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นทีอ่ าเภอโนนดิน

แดง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

85. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชนในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นทีอ่ าเภอกระสัง 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

86. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพื้นทีอ่ าเภอพลับพลาชยั จ.บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

87. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพื้นทีอ่ าเภอปะค า จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

88. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะวทิยาการจัดการ

 ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอพลับพลาชยั จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

89. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นทีต่ าบลสองชัน้ อ าเภอกระสัง จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

90. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะวทิยาการจัดการ

 ต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชยั จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

91. โครงการติดตาม รายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะวทิยาการจัดการเพื่อยกระดับ

เศรษฐกจิชมุชนและสร้างรายได้รวมทัง้เสริมสร้างความ

สามัคคชีมุชนสูก่ารบรูณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์

อย่างย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

92. การยกระดับเศรษฐกจิฐานรากด้วยเทคโนโลยีดิจทิลัใน

การสร้างธุรกจิ ชมุชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup 

Community) ส าหรับกลุม่วสิาหกจิชมุชนอ าเภอสตึก 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

93. การพัฒนาศักยภาพชมุชนในการแปรรูปผลิตภัณฑจ์าก

ผ้าพื้นบา้น เพื่อยกระดับผู้ผลิตผ้าพื้นบา้นสูก่ารเปน็

ผู้ประกอบการ ต าบลหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

94. รูปแบบในการบริหารจัดการองคค์วามรู้ด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมเพื่อสร้างเกราะปอ้งกัน

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในชมุชน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

95. การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารเพื่อสุขภาพจากขา้วและ

ผลพลอยได้จากขา้วหอมมะลิดินภูเขาไฟบรีุรัมย์เพื่อ

เปน็สินคา้อัตลักษณ์ชมุชน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

96. รูปแบบการพัฒนาผลผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑช์มุชน

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 350,000         



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

97. โครงการพัฒนาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิลัสร้างความเปน็เลิศสูส่ากล ส าหรับนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

98. โครงการพัฒนาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิลัสร้างความเปน็เลิศสูส่ากล ส าหรับนักศึกษาคณะ

วทิยาการการจัดการ คณะวทิยาศาสตร์ และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

99. การสืบสานลวดลายผ้ามัดหมีด่้วยนวัตกรรมโปรแกรม

ออกแบบลายผ้าส าหรับวสิาหกจิทอผ้าและเยาวชน

ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมอืงบรีุรัมย์ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

100. การสร้างโปรแกรม ADL ในการคัดกรองผู้สูงอายุในเขต

อ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

101. การพัฒนาชมุชนต้นแบบตามแนวทางการจัดการชมุชน

เขม้แขง็ อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 400,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

102. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวชิา

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 350,000         

103. โครงการวศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

104. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์

เพื่อรองรับการสร้างวศิวกรสังคมสูก่ารพัฒนาชมุชน

แบบบรูณาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

105. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที ่ต าบลสาม

แวง อ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

106. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีต่ าบลบา้น

ตะโก อ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

107. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีต่ าบลสนวน อ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

108. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีต่ าบลเมอืงโพธิ์ อ าเภอหว้ยราช จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

109. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          
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110. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริสูก่ารพลิกโฉมคุณภาพชวีติ

และแกป้ญัหาความยากจนในพื้นทีจ่ังหวัดบรีุรัมย์ ใน

พื้นทีใ่หบ้ริการของคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

111. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการพัฒนาการศึกษา

และยกระดับคุณภาพ การเรียนรู้อย่างทัว่ถงึและย่ังยืน 

ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

112. โครงการติดตาม รายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อการถา่ยทอด

เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร์เสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชมุชนและสร้างความเปน็เลิศทางวชิาการ สู่

การบรูณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 180,000          

113. การพัฒนาการเลี้ยงชนัโรงผ้ึงในชมุชนแบบมสี่วนร่วม

เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน และสร้างรายได้จาก

การเลี้ยงผ้ึงชนัโรงเชงิธุรกจิแบบครบวงจร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          
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114. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติและยกระดับเศรษฐกจิ

ฐานรากของชมุชนบา้นโคก ต าบลคูเมอืง อ าเภอคูเมอืง 

จังหวัดบรีุรัมย์ โดยการส่งเสริมอาชพีการเลี้ยงสัตวน์้ า

ในกระชงับก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

115. รูปแบบการเลี้ยงกุง้ฝอยทีเ่หมาะสมเพื่อรองรับการสร้าง

เศรษฐกจิฐานราก สูก่ารพัฒนาชทุชนต้นแบบอย่างย่ังยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

116. นวัตกรรมการผลิตปุย๋อินทรีย์ชวีภาพคุณภาพสูงจาก

วัสดุอินทรีย์ในทอ้งถิน่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

117. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตไกพ่ื้นเมอืงในชมุชนแบบ

มสี่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืนและเพิ่ม

รายได้ของเศรษฐกจิฐานรากตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

118. โครงการวศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

119. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการสร้างวศิวกรสังคม

สูก่ารพัฒนาชมุชนแบบบรูณาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

120. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีใ่หบ้ริการ

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

121. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีใ่หบ้ริการ

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

122. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           
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123. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีใ่หบ้ริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

124. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นที ่ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

125. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน ในพื้นที ่ต าบลบา้นคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          
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126. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อการบรูณาการศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน ต าบลบา้นคู อ าเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

127. โครงการติดตาม รายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูป 

สูก่ารบรูณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

128. การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะ อาดด้วยเตาเผาเพื่อ

สร้างสรรคผ์ลงาน น ามาสร้างงาน สร้างอาชพีใหก้ับ

ชมุชนทอ้งถิน่บรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 400,000          
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129. การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมน้ าด้วยระบบ

อินเตอร์เน็ตของทกุสรรพสิง่ ส าหรับเกษตรกรวสิาหกจิ

ชมุชนแปลงใหญท่เุรียนน้ าแร่ อ าเภอโนนสุวรรณ 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

130. การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อยกระดับการ

ทอ่งเทีย่วชมุชน ในพื้นทีต่ าบลบา้นบวั อ าเภอเมอืง 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

131. การพัฒนาหว่งโซคุ่ณคา่ของเกษตรกรต้นน้ า กลุม่ผู้

ปลูกขา้วภูเขาไฟโดยการสร้างมูลคา่เพิ่มสินคา้ ในเขต 

อ าเภอประโคนชยั จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

132. การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑพ์ื้นถิน่เพื่อยกระดับ

เศรษฐกจิชมุชน ต าบลบา้นไทร อ าเภอประโคนชยั 

จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

133. การประยุกต์ใชพ้ลังงานสะอาดโรงเรียนพระราชด าริใน

พระราชานุเคราะหอ์ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          
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134. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑจ์ากผ้าไหม - ฝ้าย

ตามแนวทางพระราชด าริ กลุม่ทอผ้าไหม ต าบล

สีเ่หลีย่ม อ าเภอประโคนชยั จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

135. การฟื้นฟูผ้ามัดหมีไ่ทยเขมรอ าเภอประโคนชยั จังหวัด

บรีุรัมย์สูส่ินคา้ทางวัฒนธรรมเชงิอนุรักษ ์และพัฒนาสู่

สินคา้แฟชั่นและสินคา้ไลฟส์ไตล์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

136. โครงการวศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

137. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการสร้างวศิวกรสังคมสูก่าร

พัฒนาชมุชนแบบบรูณาการ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

138. โครงการชวีติวถิใีหม่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในพื้นที ่บา้นสาย

ตรีพัฒนา 3 ต าบลบงึเจริญ อ าเภอกรวดจังหวัดบรีุรัมย์)

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

139. โครงการชวีติวถิใีหม่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่

ของประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีต่ าบลจัน

ทบเพชร อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

140. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีต่ าบลบา้นไทร อ าเภอประโคนชยัจังหวัด

บรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

141. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) ในพื้นทีบ่า้นสายตรีพัฒนา 3 ต าบลบงึเจริญ 

อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรีุรัมย์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

142. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน (โครงการส่งเสริมอาชพีการพัฒนาแปรรูป

สินคา้งานทอเสือ่กกอัตลักษณ์ทอ้งถิน่สูก่ารยกระดับ

ผลิตภัณฑช์มุชนการคา้เชงิพาณิชย์ กลุม่ชมุชนต าบล

แสลงโทน อ าเภอประโคนชยั จังหวัดบรีุรัมย์)

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

143. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการบรูณาการศาสตร์

พระชาสูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยืน (โครงการพัฒนาโมเลกุลวัสดุพชืไร่เหลือทิ้ง

น ามาสร้างนวัตกรรมลดความเสีย่ง ยับย้ังสารละลาย

แคลเซยีม แมกนีเซยีม เหล็ก แมงกานีสในน้ าบาดาล

ส าหรับน ามาใชใ้นการเพาะปลูกพชืไร่พชืสวนและใช้

อุปโภคบริโภคใหก้ับเกษตรกรในจังหวัดบรีุรัมย์)

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

144. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริเพื่อการพัฒนาต่อยอดและ

ถา่ยทอดวชิาชพีเคร่ืองปัน้ดินเผาไฟต่ าเพื่อเปน็อาชพี

เสริมใหก้ับชมุชน

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

145. โครงการติดตามรายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ

การถา่ยทอดนวัตกรรมและยกระดับผลิตภัณฑช์มุชน 

ในการเสริมสร้างอาชพีสูก่ารบรูณาการเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 160,000          

146. ผลของการใชรู้ปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ

ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน 

อ าเภอแคนดง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

147. การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของประชาชนในชมุชน

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

148. รูปแบบการดูแลสุขภาวะองคร์วมในผู้สูงอายุโดยชมุชน

มสี่วนร่วม กรณีศึกษาผู้สูงอายุต าบลดงพลอง อ าเภอ

แคนดง จังหวัดบรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 250,000          

149. การพัฒนาภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อยกระดับรายได้ของ

ผู้สูงอายุ ต าบลหนองตะครอง อ าเภอละหานทราย 

จังหวัดบรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

150. โครงการวศิวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อน านวัตกรรมไป

ใชใ้นการบรูณาการเรียนการสอนสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

151. โครงการชวีติวถิใีหม ่(New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

ประชาชน ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ชมุชนต้นแบบรอบรู้

สุขภาพจติหลังวกิฤต COVID - 19 เพื่อสร้างสุขภาพใจที่

เขม้แขง็อย่างย่ังยืน

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

152. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและปอ้งกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -

 19) เทศบาลเมอืงชมุเหด็ อ าเภอเมอืงบรีุรัมย์ จังหวัด

บรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

153. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธริาช

เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อการบรูณาการศาสตร์สูก่ารน าไปใชป้ระโยชน์

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน การส่งเสริม

โภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นทีต่ าบลตา

จง อ าเภและหานทราย จังหวัดบรีุรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

154. โครงการติดตาม รายงานผลจากการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในพื้นทีบ่ริการของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง

สุขภาวะชมุชนของคนในสังคม สูก่ารบรูณาการเพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 80,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

155. โครงการนวัตกรรมการจัดการ ศึกษาออนไลน์ทีมุ่ง่

พัฒนาศักยภาพด้านทกัษะแรงงานฝีมอืและทกัษะการ

เปน็ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

กอ่สร้าง

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 2,250,000       

156. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 150,000          

157. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 150,000          

158. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 150,000          

159. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 200,000          

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์สูก่ารเปน็นักนวัตกรสังคมเปน็เยาวชนผู้น าการ

เปลีย่นแปลงสูช่มุชนทอ้งถิน่ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบบรูณาการ

โครงการวศิวกรสังคมสร้างสรรคก์ารเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับทกัษะการแกป้ญัหาอย่างมสี่วนร่วมของชมุชน

ทอ้งถิน่ด้วยนวัตกรรมจากนักนวัตกรชมุชน

โครงการวศิวกรสังคมพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับทกัษะการแกป้ญัหาอย่างมสี่วนร่วมของชมุชน

ทอ้งถิน่ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ

โครงการบริหารจัดการและรายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใหเ้ปน็นักนวัตกรชมุชนเปน็บณัฑติ

วศิวกรสังคมคนของพระราชาขา้ของแผ่นดิน



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

160. โครงการปกปอ้ง เชดิชสูถาบนัพระมหากษตัริย์ สร้าง

ความรัก สามัคค ีท าดีด้วยหวัใจ เทดิไทอ้งคร์าชนั เพื่อ

การพัฒนาทอ้งถิน่ 

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65            500,000

161. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม

ในการพัฒนาหลักสูตร สือ่ อุปกรณ์ และการจัดการ

เรียนการสอน 

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65         3,038,800

162. ยกระดับและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาและบคุลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65            350,000

163. โครงการก ากับและประเมนิผลการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในการผลิตและพัฒนานาครูยกระดับคุณภาพการศึกษา

เสริมสร้างสมรรถนะบณัฑติสูค่วามเปน็เลิศ

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65            200,000

164. การศึกษาภูมปิญัญางานหตักรรมวัสดุทอ้งถิน่ สูก่าร

แปรรูปสินคา้ผลิตภัณฑส์ร้างสรรคเ์ชงิพานิชย์ 

ส านักงานบริการวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

165. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการจัดการพื้นที่

ทางการเกษตรอย่างเปน็ระบบของผู้ใชพ้ื้นที่

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ (ศูนย์อุดมศึกษาปะค า) 

ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบรีุรัมย์ 

ส านักงานบริการวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 500,000          

166. การพัฒนานวัตกรรมตลาดชวีวถิ ีNew Normal แบบ 

BCG เพื่อยกระดับการแขง่ขนัของเครือขา่ยเกษตรกร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

ส านักงานบริการวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

167. รูปแบบการบริหารจัดการน้ าในโครงการพระราชด าริ  

จังหวัดบรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 450,000          

168. การจัดท าฐานขอ้มูลชมุชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชงิ

พื้นทีจ่ังหวัดบรีุรัมย์  (Big Data)

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 600,000         

169. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อบริหาร

จัดการขอ้มูลของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควดิ 19 

จังหวัดบรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 200,000          

170. การพัฒนาขดีความสามารถในการแปรรูปใหก้ับ

กลุม่วสิาหกจิชมุชนเพื่อเพิ่มมูลคา่ล าไยภูเขาไฟ 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดบรีุรัมย์

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          
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171. การบริหารจัดการเพื่อการบรูณาการโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

 มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

172. โครงการก ากับและประเมนิผลการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่

ในการยกระดับคุณภาพชวีติเศรษฐกจิ และสังคม สู่

การบรูณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 300,000          

173. การส่งเสริมอาชพีผู้ประกอบการนวดแผนไทย UBI 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค.65 350,000         

174. การส่งเสริมอาชพีผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อ

ยกระดับเศรษฐกจิทอ้งถิน่

UBI 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค.65 500,000          

175. การยกระดับผลิตภัณฑช์มุชน OTOP จังหวัดบรีุรัมย์ 

ประเภทอาหาร ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

UBI 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค.65 500,000          

176. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ

พัฒนาทอ้งถิน่

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

177. โครงการบริการวชิาการทางพลศึกษาสูท่อ้งถิน่ คณะครุศาสตร์  25 ก.พ. 65 10,000            

178. โครงการพัฒนาองคค์วามรู้สูช่มุชน  คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000           

2. พัฒนากระบวนการการบรู

 ณาการบริการวชิาการเขา้

กับการเรียนการสอน/งานวจิัย

 / ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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179. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานชมุชนสัมพันธ ์

(HUSOC) เพื่อถา่ยทอดองคค์วามรู้สูช่มุชนและพัฒนา

ทอ้งถิน่จาก Local สู ่Global คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 - 20 ก.พ. 65 20,000           

180. โครงสร้างเครือขา่ยปราชญช์าวบา้นและการมสี่วนร่วม

ในด้านสัมมาชพีชมุชนทอ้งถิน่ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 29 - 30 ม.ค. 65 20,000           

181. โครงการบริหารจัดการขอ้มูลภาษาอังกฤษด้าน

ผลิตภัณฑช์มุชนเพื่อสนับสนุนการทอ่งเทีย่วในจังหวัด

บรีุรัมย์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,657            

182. โครงการจุลสารสาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ีค. 65 40,000           

183. โครงการนิติคา่ยอาสาพัฒนาและบริการวชิาการสูช่มุชน  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 - 12 ธ.ค. 64 10,000            

184. โครงการบริการบรูณาการการเรียนการสอนด้านการ

โฆษณาและการออกแบบตราสินคา้เพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑช์มุชนทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน

คณะวทิยาการจัดการ 18 ธ.ค. 64 7,800             

185. โครงการบรูณาการบริการวชิาการแกช่มุชน คณะ

วทิยาการจัดการ  ภายใต้ศาสตร์พระราชาวถิเีกษตร

พอเพยีง ใหก้ับชมุชน

คณะวทิยาการจัดการ 18 ก.ค. 65 20,000           
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186. โครงการสนับสนุนงานบริการวชิาการเพื่อก าหนดพื้นที่

เปา้หมายในการพัฒนาทอ้งถิน่ทีส่อดคล้องกับบริบท 

ปญัหา และความต้องการของทอ้งถิน่

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 64, 15 ธ.ค. 64, 

15 ก.พ. 65, 15 เม.ย. 65, 

15 มิ.ย. 65

10,000            

187. โครงการบริการวชิาการสาขาวชิานวัตกรรมสิง่ทอและ

การออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 65 5,000             

188. โครงการนวัตกรน้อยอาสาพัฒนาชมุชน คณะวทิยาศาสตร์ 19 ม.ีค. 65 5,000             

189. โครงการบริการวชิาการภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศสู่

ชมุชนและทอ้งถิน่

คณะวทิยาศาสตร์ 5 - 6 ก.พ. 65 10,000            

190. โครงการสร้างหลักสูตรอบรมระยะสัน้ด้านการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 64 5,000             

191. โครงการยกระดับผลิตภัณฑข์า้วสาขาเกษรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000             

192. โครงการเลี้ยงสัตวน์้ าแบบพอเพยีงและย่ังยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ม.ค. 65 5,000             

193. โครงการส่งเสริมสุขภาพจติของผู้สูงอายุในชมุชนหลัง

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. 65 9,000             

194. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการร่วมกับภาคเีครือขา่ย 

เร่ืองการพยาบาลผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการบาดเจ็บจากกฬีา

คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ. - ม.ีค. 65 4,800             

195. โครงการบริการวชิาการ ศูนย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฯ 26 – 27 ก.พ. 65 30,000           
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196. โครงการการถา่ยทอดองคค์วามรู้ศาสตร์พระราชาสู่

ชมุชนผ่านกจิกรรมศูนย์เรียนรู้มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์ (ศูนย์อุดมศึกษาปะค า)

ส านักงานบริการวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000           

197. ส านักงานอธกิารบดี 8 ม.ค. 65 500,000          

198. สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 2,700,000       

199. คณะวทิยาศาสตร์ ส.ค. 65 250,000          

200. โครงการคา่ยวชิาการไอท ี: (IT BRU CAMP) ประจ าป ี

2565

คณะวทิยาศาสตร์ 4 มิ.ย. 65 10,000            

201. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาด้านการผลิตสัตวแ์กช่มุชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - 30 มี.ค. 65 10,000            

202. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเขา้กับการวจิัย 

และบริการวชิาการสูช่มุชนและสถานศึกษา (แบบออน

ไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 27 ม.ค. 65 10,000            

203. โครงการบรูณาการวจิัยกับการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 10,000            

204. บริการวชิาการสูช่มุชนแขง่ขนัทกัษะร้อยกรองท านองไทย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 21 เม.ย. 65 37,000           

โครงการการบริหารจัดการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโครงการวันวทิยาศาสตร์

โครงการบริการวชิาการแกเ่ยาวชนจังหวัดบรีุรัมย์

ในงานวันเด็กแหง่ชาติ
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205. โครงการบรูณาการการบริการวชิาการ วจิัย และ

วัฒนธรรมสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 20 ก.พ. 65 14,000            

206. โครงการบรูณาการบริการวชิาการกับการจัดการเรียน

การสอน การวจิัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000           

207. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย 

บริการวชิาการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 7 มค. 65 4,000             

208. โครงการบรูณาการงานด้านเทคโนโลยีชวีภาพและการ

อนุรักษพ์ันธุกรรมพชืในการผลิตผลิตภัณฑแ์ปรรูป และ

การผลิตเอทานอล

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ก.พ. 65 8,000             

209. โครงการบณูาการการเรียนการสอนวจิัยและ

ศิลปวัฒนธรรม สาขาเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 64 25,000           

210. โครงการคา่ยราชพฤษ์ คณะครุศาสตร์ 13 - 17 ก.พ. 65 5,000             

211. โครงการดาราศาสตร์สัญจร 2565 คณะครุศาสตร์ 29 - 30 ม.ค. 65 10,000            

212. โครงการเยาวชนทัว่ถิน่ไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี คณะครุศาสตร์ 29 ม.ค. 65 5,000             

213. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติทางศาสตร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 320,000          
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214. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรสัทศาสตร์เพื่อการ

สือ่สารภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,560           

215. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่การ

เรียนรู้ตลอดชวีติ : หลักสูตรการสร้างสิง่จ าลอง ทอยส์ 

และไดโอรามา่กับการสือ่สารในยุคดิจทิลั สาขาวชิา

ศิลปะดิจทิลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

216. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่ สาขาวชิาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

217. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการขบัร้องเพลง สาขาวชิา

ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

218. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่การ

เรียนรู้ตลอดชวีติ : หลักสูตรกฎหมายแรงงานเพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           
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งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

219. โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตร  การจัดการความรู้ใน

องคก์รและในชมุชน สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

220. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตร ภาษากับการสือ่สารเพื่อ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององคก์ร สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

221. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

ธุรกจิเบื้องต้น สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           

222. โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการจัดการทีด่ีส าหรับ

องคก์รยุคใหม ่สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,555           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

223. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 320,000          

224. การพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณคา่การเรียนรู้ตลอดชวีติ คณะ

วทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 320,000          

225. ฝึกปฏบิตัิทกัษะวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 15 ก.พ. 65 35,000           

226. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการผลิตเหด็เศรษฐกจิ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 80,000           

227. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการผลิตอาหารสัตวเ์พื่อ

ลดต้นทนุสาขาวชิาสาขาวชิาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 80,000           

228. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 320,000          

229. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อเพิ่มคุณคา่ในการ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ คณะ

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 80,000           



42,759,957

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

230. โครงการประชมุกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธติ พ.ย.64, พ.ค.65 18,000            

231. โครงการกฬีาสาธติราชภัฏสัมพันธ์ โรงเรียนสาธติ 20 - 22 เม.ย. 65 50,000           

232. โครงการประชมุผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธติ 23 พ.ย.64, 19 มิ.ย.65 40,000           

233. โครงการประชมุวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่

 5 (5th National and  International  Research  

Conference 2022 :  NIRC IV 2022)

บณัฑติฯ ก.พ. 65 200,000          

234. โครงการแลกเปลีย่นทกัษะทางวชิาการด้านการพัฒนา

สังคม (CSD สัมพันธ)์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  27 - 30 มิ.ย. 65 26,700           

235. โครงการพัฒนาการด าเนินกจิกรรมในเครือขา่ยความ

ร่วมมอืด้านวชิาการ วชิาชพี วจิัย และการบริการ

วชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000           

3. สร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอืด้านบริการวชิาการ

กับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ

เอกชนทัง้ในและ/หรือ

ต่างประเทศ



ยทุธศำสตรท่ี์ 4  

พฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพระบบสำรสนเทศ 

เพือ่กำรบรหิำรจัดกำรรองรบัควำมก้ำวหนำ้ทำงวิชำกำร

เปน็ท่ียอมรบัในระดับสำกล



3,648,300      

1. การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000           

2. โครงการสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวชิาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์และการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000           

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 64 8,900            

4. โครงการจัดหาและบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 500,000         

5. โครงการจัดหารทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ

ผู้ใชบ้ริการ

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

6. โครงการหอ้งสมุดสีเขยีว ศูนย์วทิยบริการ 25 ก.พ. 65 30,000           

7. โครงการประกวดเว็บไซต์มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

เพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการ ฯ 20 ม.ค. - 1 มี.ค. 65 30,000           

8. บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษาและระบบ

บริหารบคุลากร (MA)

ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 555,100         

9. บ ารุงรักษาระบบความมัน่คงของเครือขา่ย (MA) ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 465,000         

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 4

1. พัฒนายกระดับทรัพยา 

กรและเทคโนโลยีสารสน 

เทศใหม้คีวามเสถยีรภาพ

ครอบคลุมในการปฏบิตัิงาน

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 4  :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหน้าทางวชิาการเปน็ทีย่อมรับในระดับสากล

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธภิาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหน้าทางวชิาการ

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ        

 ด ำเนนิงำน



3,648,300      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ        

 ด ำเนนิงำน

10. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือขา่ย (MA) ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 486,500         

11. การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

(LMS) จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี

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

12. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล e-Thesis เพื่อจัดท า

การเผยแพร่วทิยานิพนธผ่์านระบบอินเตอร์เน็ตและ

บ ารุงเว็บไซต์บณัฑติวทิยาลัย

บณัฑติฯ 21– 25  เม.ย. 65 20,000           

13. โครงการเตรียมความพร้อมขอการรับรองมาตรฐาน

ISO

ส านักวทิยบริการ ฯ 15 มี.ค. 30 มิ.ย. 65 30,000           

14. โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนเพื่อ

รองรับการจัดอันดับของมหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการ ฯ 16 ก.พ. 65 30,000           

15. โครงการเพิ่มสมรรถนะของบคุลากรด้าน ICT ศูนย์วทิยบริการ 20 ก.พ. 65 20,000           

16. โครงการส่งเสริมกจิกรรมการอ่านสะสมรางวัล ศูนย์วทิยบริการ 25 พ.ค. 65 30,000           

17. โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการบริการใหน้ักศึกษา ศูนย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 50,000           

18. โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างความเปน็เลิศสูสากล

-               

1) การอบรมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 15 - 20 ม.ิย. 65 43,200           

2. ยกระดับฐานขอ้มูลและ

การเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารได้

อย่างมปีระสิทธภิาพและ

เชื่อถอืได้

3. พัฒนาและเพิ่มทกัษะ

ความรู้ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศแก่

อาจารย์บคุลากร และ

นักศึกษาใหส้ามารถน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

งานวจิัยและบริการวชิาการ

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ



3,648,300      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
         ระยะเวลำ        

 ด ำเนนิงำน

2) สอบทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นักศึกษาชัน้ปทีี ่1-3

ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 11 ต.ค. 64 - 24 ม.ิย. 65 50,000           

3) อบรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 18 - 19 ธ.ค. 64 16,800           

4) อบรมการสร้างดิจติอลคอนเทนทด์้วย WordPress ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 22 - 23 ม.ค. 65 16,800           

5) อบรมติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 23 - 24 เม.ย. 65 16,800           

6) อบรมพัฒนาบคุลากรสูค่วามเปน็เลิศด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 12 - 27 มี.ค. 65 19,200           

19. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้

สือ่มัลติมเีดียแบบ Interactive

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 27 พ.ค. 65 30,000           

20. โครงการผลิตสือ่น าเสนอมหาวทิยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 30,000           

21. โครงการผลิตสือ่ "วันวานทีพ่ากเพยีร วันเกษยีณที่

ภาคภูมิ"

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

22. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

1) กจิกรรมจัดท าวารสารขา่วอิเล็กทรอนิกส์ 3 ภาษา 

(ไทย-อังกฤษ - จนี)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ธ.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000           

2) กจิกรรมจัดท าเว็บไซต์คณะมนุษศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จนี)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 10,000           



ยทุธศำสตรท่ี์ 5

สง่เสรมิ สบืสำน ท ำนบุ ำรงุและเผยแพรศิ่ลปวัฒนธรรมอสีำนใต้

ให้มีควำมโดดเด่นสู่สำกล



นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหม้คีวามโดดเด่น

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 5  :  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ใหม้คีวามโดดเด่นสูส่ากล

1,069,970

1. โครงการการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม 

"วพิธิทศันา"

คณะครุศาสตร์ 10 - 11 ก.ค. 64 15,000          

2. โครงการบริหารจัดการและสร้างมาตรฐานงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 44,000          

3.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย และทอ้งถิน่

คณะครุศาสตร์ 16 ม.ค. - 31 พ.ค. 65 30,000          

4. โครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ

เพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกจิ

คณะวทิยาศาสตร์ 10 พ.ย. 64 10,000          

5. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000          

6. โครงการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมพื้นถิน่  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000          

7. โครงการชาวฟสิิกส์ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ  คร้ังที ่11 คณะครุศาสตร์ 26 ม.ค. 65 5,000            

8. โครงการฟสิิกส์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

คร้ังที ่9

คณะครุศาสตร์ 26 ม.ค.65 5,000            

9. โครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องพี่ฟสิิกส์ คร้ังที ่10 คณะครุศาสตร์ 16 ธ.ค. 64 5,000            

2. ปลูกฝังจติส านึกการสืบ

สาน อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม

และภูมปิญัญาทอ้งถิน่อีสาน

ใต้ใหก้ับนักศึกษา

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคค์วามรู้และฐานขอ้มูล

ทางศิลปวัฒนธรรมใหม้ี

มาตรฐาน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 5

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน



1,069,970

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

10. โครงการสานสัมพันธน์้องพี่ ฟสิิกส์ปใีหม ่2565 คณะครุศาสตร์ 16 ธ.ค. 64 5,000            

11. โครงการ สานสายใยจากพี่สูน่้องฟสิิกส์ 2565 คณะครุศาสตร์ 9 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 5,000            

12. โครงการไหวค้รู สูข่วัญ ส่องทาง สร้าง "คน" ฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ 23 มิ.ย. 65 5,000            

13. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและกจิกรรมพลศึกษา

สานสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์  2 ก.ค. 65 5,000            

14. โครงการสร้างจติอาสา ในการส่งเสริม สืบสาน 

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16 ก.พ. 65 34,800          

15. โครงการพัฒนาจติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามสูส่ังคม 

(แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20 มี.ค. 65 20,000          

16. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและแสดงความยินดีกับ

ความส าเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ  (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25 ก.พ. 65 25,000          

17. โครงการอนุรักษ ์ส่งเสริม และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 21 ม.ค 65 5,000            

18. โครงการอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรม สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 8 เม.ย. 65 15,000          



1,069,970

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

19. โครงการอนุรักษ ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ท าบญุตักบาตร

คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.ค. 65 10,000          

20. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาทอ้งถิน่

คณะวทิยาการจัดการ 13 - 14 ม.ีค. 65 10,000          

21. โครงการบายศรีสูข่วัญนักศึกษาใหมส่าขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.ค. 65 8,000            

22. พธิที าบญุสาขาวชิาสถติิประยุกต์และกฬีาสถติิสาน

สัมพันธ์

คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ย. 64 5,000            

23. โครงการสานสัมพันธพ์ี่น้องนักศึกษาสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 24 ม.ิย. 65 7,000            

24. โครงการท าบญุสัตวท์ดลองและอุทศิส่วนกุศลใหส้ัตว์

เพื่องานทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 21 พ.ค. 65 1,000            

25. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มี.ค. 65 5,000            

26. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม 

สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000            

27. ไหวค้รูและเชดิชเูกยีรติคุณงามความดี คณะ

พยาบาลศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ม.ิย. 65 10,570           



1,069,970

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

28. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ ์ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเนือ่งในวันพยาบาลแหง่ชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ 21 ต.ค. 64 10,000          

29. โครงการคา่ยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

 “ติดปญัญา ชวีาสดใส”

คณะพยาบาลศาสตร์ 11 - 13 ม.ีค. 65 14,600           

30. โครงการส่งเสริมทกัษะชวีติเพื่อความเปน็ไทยและ

สากล

โรงเรียนสาธติ 1 พ.ย.64 - 31 พ.ค. 65 90,000          

31. กฐินสามัคค ีมหาวทิยาลัยราชภัฎบรีุรัมย์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ย.64 30,000          

32. เวยีนเทยีนเนือ่งในวันมาฆบชูา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 16 ก.พ.65 20,000          

33. วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8 เม.ย.65 30,000          

34. เวยีนเทยีนเนือ่งในวันวสิาขบชูา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 15 พ.ค.65 20,000          

35. เวยีนเทยีนเนือ่งในวันอาสาฬหบชูา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 13 ก.ค.65 20,000          

36. ถวายเทยีนพรรษาเนือ่งในวันเขา้พรรษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8 ก.ค.65 30,000          

37. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณฯ 

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 28 ก.ค.65 30,000          

38. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ ์

พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหีลวง

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 12 ส.ค.65 30,000          



1,069,970

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

39. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา

พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3 ม.ิย.65 30,000          

40. วันพอ่แหง่ชาติ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ธ.ค. 65 30,000          

41. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 13 ต.ค. 65 30,000          

42. วันราชภัฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 14 ก.พ.65 30,000          

43. ส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่งวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค. 64 - พ.ค. 65 100,000         

44. สืบสานอนุรักษ ์และเผยแพร่ภูมปิญัญาและ

วัฒนธรรมอีสานใต้

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค. 64 - พ.ค. 65 100,000         

45. อนุรักษภ์ูมปิญัญาวา่วอีสาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ธ.ค. 64 30,000          

46. วันอนุรักษม์รดกไทย เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ

กนิษฐา ธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 เม.ย.65 40,000          

47. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000          

48. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  สาขาวชิานาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000          

3. สร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอืทางด้านศิลปวัฒน 

ธรรมภูมปิญัญา ทอ้งถิน่กับ

หน่วยงานภายนอกเพื่อ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล



ยทุธศำสตรท่ี์ 6

พฒันำคุณภำพและมำตรฐำนอำจำรยแ์ละบคุลำกรทุกระดับ

สู่กำรปฏบิติังำนอยำ่งมืออำชพีสู่มำตรฐำนสำกล



4,651,013        

1. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 - 8 ม.ค. 65 8,000             

2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์   1 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 30,000            

3. โครงการพัฒนาบคุคลกรสาขาวชิาฟสิิกส์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 12,000            

4. โครงการพัฒนาคณาจารย์สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 23 - 24 เม.ย. 65 20,000            

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดนตรีศึกษาในระดับ

บณัฑติศึกษา

คณะครุศาสตร์ 4 เม.ย 65 15,000            

6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบคุลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 412,000           

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 21 - 22 ม.ีค. 65 15,000            

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

1. จัดท าแผนพัฒนา

อาจารย์และบคุลากรใหม้ี

มาตรฐานตามกรอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ

นวัตกรรม สูค่วามเปน็นัก

ปฏบิตัิมอือาชพี

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 6

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : ยกระดับการพัฒนาบคุลากรทกุฝ่ายทกุระดับใหม้คีุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมคีุณภาพ

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 6  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบคุลากรทกุระดับสูก่ารปฏบิตัิงานอย่างมอือาชพีสูม่าตรฐานสากล



4,651,013        

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

9. โครงการพัฒนาทกัษะและความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับอาจารย์และ

บคุลากร

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13 พ.ย. 64 25,000            

10. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิาการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการเรียนการสอน 

(ปร.ด.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 15,000            

11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แบบออนไซต์/

ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 88,000            

12. โครงการการเขยีนเอกสารประกอบการสอน เอกสารค า

สอนและต าราทางภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์(แบบ

ออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30 มี.ค. 65 20,000            

13. โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการพัฒนาทกัษะการเขยีน

บทความวชิาการและบทความวจิัยทางภาษาอังกฤษและ

ภาษาศาสตร์ (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 27 เม.ย. 65 12,220            

14. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการท างานสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000            
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15. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาภาษาไทยใหม้ทีกัษะ

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 56,000            

16. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 24,000            

17. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาศิลปะดิจทิลั  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

18. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบคุลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

19. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 36,000            

20. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบคุคลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000            

21. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพคณาจารย์

สาขาวชิานิติศาสตร์ใหม้ทีกัษะความรู้ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านกฎหมาย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 36,000            

22. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุม่วชิาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 12,000            

23. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุม่วชิาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 8,000             

24. โครงการพัมนาบคุลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 12,000            
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25. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000            

26. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการเงนิและ

การธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 12,000            

27. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 32,000            

28. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการ

สือ่สารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,000            

29. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000          

30. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

31. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 84,000            
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32. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 168,000          

33. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,000            

34. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา 

ประชมุวชิาการ น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 132,000          

35. โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 434,000          

36. โครงการพัฒนาบคุลากรกลุม่วชิาฟสิิกส์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 64, 11 ม.ค 65, 

5 ม.ีค. 65, 5 มิ.ย. 65

16,000            

37. โครงการพัฒนาบคุลากรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,000            

38. โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 24,000            

39. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 13,000            

40. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 5 ม.ิย. 65 15,000            

41. โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            
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42. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวชิา

นวัตกรรมสิง่ทอและการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 27,586            

43. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000            

44. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 15,000            

45. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนและการ

วจิัยทางเกษตร สาขาเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000            

46. โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพสาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

47. โครงการพัฒนาศักอาจารย์ด้านการสอนและการวจิัยทาง

สัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 45,000            

48.  โครงพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าทีพ่นักงานสายสนับสนุน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 8,000             

49. พัฒนาศักยภาพบคุคลากรสาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 32,000            
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50. โครงการพัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000            

51. โครงการพัฒนาบคุลากร สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรม

โยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000            

52. โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ท างาน  สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

53. โครงการพัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการ  

สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์และการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

54. พัฒนาอาจารย์ ผลงานทางวชิาการ และนิเทศนักศึกษา

สหกจิศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 48,000            

55. พัฒนาอาจารย์เขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ(การเขยีนต ารา) คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 64 12,500            

56. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วัดประเมนิผล) 

ความเปน็ครู

คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ. - ม.ีค. 65 13,500            

57. พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย.65 5,800             

58. โครงการพัฒนาทกัษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 64 6,900             

59. โครงการพัฒนาบคุลากรศูนย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000            
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60. โครงการพัฒนาครูมอือาชพี โรงเรียนสาธติ 1 ต.ค.64 - 31 พ.ค. 65 19,800            

61. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร โรงเรียนสาธติ 16 ม.ีค. 65 102,000           

62. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวชิาการอาจารย์และ

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา

บณัฑติฯ 1 ต.ค. 64 - 

30 พ.ย. 64

50,000            

63. โครงการสร้างเสริมความรู้ทางวชิาการแกอ่าจารย์ใหม่ ฝ่ายวชิาการ  มิ.ย.65              30,000

64. โครงการส่งเสริมทกัษะนักศึกษา อาจารย์ เพื่อการแขง่ขนั

ทางวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65            300,000

65. โครงการการด าเนินการและพัฒนาศักยภาพผู้สอน

รายวชิาศึกษาทัว่ไปและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน

การวัดผลและประเมนิผลผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ 

BRU LMS

ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 300,000          

66. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน ป ี2565

ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 44,000            

67. โครงการพัฒนาขอ้สอบมาตรฐาน (BRU English Test) สนง.ต่างประเทศ 15 ต.ค. 64 - 9 เม.ย. 65 70,000            

68. โครงการพัฒนาทกัษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บคุลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์ และบคุคลภายนอก

สนง.ต่างประเทศ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 150,000          

2. เสริมสร้างและ

สนับสนุนอาจารย์และ

บคุลากรใหม้ทีกัษะและ

ขดีความสามารถในการ

ท าวจิัย บริการวชิาการ  

การจัดการเรียนการสอน

โดยสือ่สารด้วย

ภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีทีท่นัสมัยอย่าง

ต่อเนือ่ง



4,651,013        

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

69. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ตาม

เกณฑก์ารจัดอันดับของมหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการ ฯ 19 ม.ค. 65 30,000            

70. โครงการพัฒนาบคุลากรส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 62,000            

71. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมแ่ละบคุลากรสาย

สนับสนุน

คณะครุศาสตร์  3 ม.ิย. 65 5,000             

72. โครงการเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการวจิัย

ของบคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์   1 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 48,120            

73. โครงการจัดการความรู้ด้านการวจิัยและการจัดการเรียน

การสอนคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 19 พ.ย. 64 10,000            

74. โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพทาง

วชิาการของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป

คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 64 - 15 พ.ค. 65 38,000            

75. โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพทาง

วชิาการของคณาจารย์กลุม่วชิาพื้นฐานการศึกษา

คณะครุศาสตร์   1 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 12,000            

76. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์เขา้สู่

ต าแหน่งทางวชิาการ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000            



4,651,013        

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

77. โครงการการเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 13,000            

78. โครงการอบรมการเขยีนบทความเพื่อตีพมิพใ์นวารสาร

นานาชาติ (รป.ม. และ ปร.ด)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 20,000            

79. โครงการพัฒนาศักยภาพนักแปลและล่ามเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน หน่วยบริการงานแปลและ

งานล่าม HUSOC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) อบรมเชงิปฏบิตัิการพัฒนาศักยภาพนักแปลสูก่ารเปน็

นักแปลมอือาชพี

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 24 ต.ค. 64 20,000            

2) อบรมเชงิปฏบิตัิการพัฒนาศักยภาพล่ามสูก่ารเปน็ล่าม

มอือาชพี

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 28 พ.ย. 64 20,000            

80. โครงการอบรมพัฒนาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวชิาดนตรีสากล

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22 ม.ค. 65 15,000            

81. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์เขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ

คณะวทิยาการจัดการ 26 มิ.ย. 65 12,000            

82. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 15 ม.ีค. 65 8,000             



4,651,013        

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

83. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหารและพัฒนาบคุลากร

สายสนับสนุน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 14,000            

84. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์และบคุลากรให้

มทีกัษะและความสามารถทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 46,000            

85. โครงการเพิ่มพูนทกัษะความรู้ทางด้านวชิาการ และการ

วจิัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

86. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000            

87. โครงการการศึกษาอบรมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000            

88. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มคุณภาพบคุลากรใหม้ี

ประสิทธภิาพในการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

89.  ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรด้านวชิาการและวชิาชพี คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000            

90. พัฒนาทกัษะด้านวชิาชพีและวชิาการ สาขาวชิาวศิวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 42,000            



4,651,013        

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

91. โครงการสนับสนุนงานวชิาการและกจิกรรม สาขาวชิา

ออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 52,700            

92. โครงการสนับสนุนงานวชิาการและกจิกรรมของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 176,887           

93. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ม.ีค. 65 2,000              

94. สนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ต ารา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. - เม.ย.65 21,000            

95. โครงการจัดการความรู้อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธแ์ละ

คน้ควา้อิสระ

บณัฑติฯ 16 ธ.ค. 64 20,000            

96. โครงการพัฒนาบคุลากรและศึกษาดูงาน (สายสนับสนุน) สนง.ต่างประเทศ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 4,000              



ยทุธศำสตรท่ี์ 7

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรทรพัยส์นิและสทิธปิระโยชน์

ของมหำวิทยำลยัให้เกิดประสทิธภิำพและเกิดประโยชนส์งูสดุ



0

1. โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินฯของมหาวทิยาลัย กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ค. 65  - 

2. โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ค. 65  - 

1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพย์สินและเพิ่มชอ่งทางใน

การจัดหารายได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 7

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธปิระโยชน์ของมหาวทิยาลัยใหสู้งสุด ตลอดจนเพิ่มชอ่งทางในการแสวงหารายได้

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ของมหาวทิยาลัย ใหเ้กดิประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร



ยทุธศำสตรท่ี์ 8

สรำ้งวัฒนธรรมองค์กรในกำรปฏบิติังำนท่ีมุ่งเนน้กำรมีคุณธรรม 

จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภำพ



392,620,963    

1. โครงการสร้างจติอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ

รักษาสิง่แวดล้อม

คณะครุศาสตร์ 1 - 26 ธ.ค. 64 18,000             

2. โครงการพลศึกษาจติอาสาพัฒนาโรงเรียนและชมุชน คณะครุศาสตร์ 29 ม.ค. 65 15,000             

3. โครงการจติอาสาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 31 มี.ค. 65 10,000             

4. โครงการสร้างภาวะผู้น าและจติอาสาส าหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000            

5. โครงการสร้างคา่นิยมองคก์รสาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 17 - 28 ต.ค. 65 10,000             

6. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู

คณะครุศาสตร์ 1 ก.พ. - 30 มี.ค. 65 45,000             

7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวชิา

สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 15 ม.ค. 65 14,000             

8. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 14 ม.ค. 65 28,100             

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 8

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : ปลูกฝังคา่นิยมในการปฏบิตัิงานทีเ่น้นการมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 8  : สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิตัิงานทีมุ่ง่เน้นการมคีุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

1. สร้างกลไกวัฒนธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรทกุระดับ

และนักศึกษาทีมุ่ง่เน้นการมี

คุณธรรม จริยธรรม และการ

มสี่วนร่วมเพื่อน าไปสูก่าร

สร้างคา่นิยมขององคก์รทีม่ี

วัฒนธรรมคุณภาพ



392,620,963    

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

9. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 50,000            

10. โครงการนาฏการทอ้งถิน่อาสา คณะครุศาสตร์ 11 - 12 มิ.ย. 65 10,000             

11. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์รด้านภูมสิารสนเทศ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 21,517             

12. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์รด้านนาฏศิลป์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 18,767             

13. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์รด้านศิลปะ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 18,767             

14.  โครงการสร้างจติอาสาใหก้ับนักศึกษาและบคุลากร

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ธ.ค. 64 10,000             

15. เพาะเมล็ดจติอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6 พ.ย. 64 5,000              

16. โครงการจติอาสาศิลปะดิจทิลัเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 – 13 ธ.ค. 64 5,000              

17. โครงการปลูกฝังจติสาธารณะนักพัฒนาชมุชนและสังคม 

ส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี ่1 และชัน้ปทีี ่2

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 28 พ.ย. 64 15,000             

18. โครงการส่งเสริมจติอาสานักศึกษาและบคุลากร 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 14 ก.ค. 65 20,000            



392,620,963    

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี
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19. โครงการเสริมสร้างจติอาสาใหก้ับนักศึกษาสาขาวชิา

นิติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 ธ.ค. 65 5,000              

20. โครงการกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2565 คณะวทิยาการจัดการ 8 ม.ค. 65 15,000             

21. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจติอาสาของ

นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 12 ม.ค. 65 14,000             

22. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีแ่ละด าเนินกจิกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม น าจติอาสาพัฒนา

สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาการจัดการ 13 -15 ม.ีค. 65 20,000            

23. โครงการเศรษฐศาสตร์จติอาสาพัฒนาชมุชน คณะวทิยาการจัดการ 23 ก.ค. 65 9,132               

24. โครงการจติอาสาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวทิยาการจัดการ 26 - 27 ม.ค. 65 10,000             

25. โครงการจติอาสาพัฒนาสังคมสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 13 -14 พ.ย. 64 5,000              

26. โครงการจติอาสา สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 1 ธ.ค. 64, 24 ก.ค 65 7,937              

27. โครงการจติอาสาออกแบบโฆษณาธุรกจิออนไลน์เพื่อ

ทอ้งถิน่

คณะวทิยาการจัดการ 19 - 20 ธ.ค. 64 7,200              

28. โครงการจติอาสาพัฒนานักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000            
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29. Big cleaning day คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ย. 64 1,000               

30. โครงการสร้างจติอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศท าความดี

ด้วยหวัใจ

คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 64 10,000             

31. โครงการจติอาสาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาแกน่ักศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 22 ม.ค. 65 10,000             

32. เทคโนโลยีการเกษตรจติอาสา “เราท าความดีด้วยหวัใจ” คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 ก.พ. 65 5,000              

33. โครงการจติอาสาพัฒนาเกษตรตามแนวทางพระราชด าริ

ในแหล่งฝึกประสบการณ์ทางเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 64 8,000              

34. โครงการพระราชด าริจติอาสา  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม “เราท าความดี ด้วยหวัใจ”

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000             

35. โครงการสร้างจติอาสาใหก้ับนักศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค 64 - 20 ก.พ 65 3,500              

36. โครงการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์อาสาพัฒนาชมุชนเพื่อ

พึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 64 11,000             

37. โครงการประชมุกรรมการบริหารหลักสูตร ค.ม. และ 

ปร.ด. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 16,800             

38. โครงการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวชิาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 8 ต.ค. 64 ,24 ธ.ค. 64 

11 มี.ค. 65 ,27 พ.ค. 65

5,600              



392,620,963    

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

39. โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคนีักศึกษา

สาขาวชิาการพัฒนาสังคม

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6 - 7 พ.ย. 64 11,863             

40. สานสัมพันธน์้อง-พี่ เทคโนโลยี การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 - 11 ก.ค. 64 10,000             

41. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์ร สาขาวชิาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. 64 - 20 ก.พ. 65 10,000             

42. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตตลักษณ์ คณะเทคโนโลยี

 การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. - ก.พ.65 5,000              

43. โครงการสืบสานประเพณีไหวค้รู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 มิ.ย. 65 5,000              

44. โครงการสืบสานประเพณีการไหวค้รู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 มิ.ย. 65 5,000              

45. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์ร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 120,000           

46. พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คา่นิยมขององคก์รและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษที ่21 สาขาวชิาวศิวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 35,000            

47. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคา่นิยมของ

องคก์ร สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 ธ.ค. 64 11,600             
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48. โครงการพัฒนาองคก์ารแหง่การเรียนรู้ (Professional 

learning Communication)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. 65 21,380             

49. กองพัฒนานักศึกษา 2 ก.ค. 65 160,000           

50. กองพัฒนานักศึกษา 21 ก.ค. 65 60,000            

51. กองพัฒนานักศึกษา 7 ก.ย. 65 50,000            

52. กองพัฒนานักศึกษา 17 ก.ค. 64 20,000            

53. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค. 64 - พ.ค. 65 42,000             

54. กองพัฒนานักศึกษา พ.ย. 64 80,000            

55. กองพัฒนานักศึกษา 3 พ.ย. 64 80,000            

56. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค. 64 - พ.ค. 65 35,000            

57. กองพัฒนานักศึกษา 15 พ.ย. 64 30,000            

58. กองพัฒนานักศึกษา 28 พ.ย. 64 15,000             

59. กองพัฒนานักศึกษา 16 - 17 ม.ค. 65 30,000            

60. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค. 64 - พ.ค. 65 700,000           

61. กองพัฒนานักศึกษา 11 ธ.ค. 64 20,000            

62. กองพัฒนานักศึกษา 5 ม.ิย. 65 20,000            

พัฒนาความเขม้แขง็ของชมรมนักศึกษา

ส่งเสริมความรู้ สิทธแิละหน้าทีพ่ลเมอืงของนักศึกษา

อนุรักษป์ลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติและวันสิง่แวดล้อมโลก

อัญเชญิตราพระราชลัญจกร ปทีี ่10

พธิไีหวค้รูนักศึกษาภาคปกติ

สมเด็จพระพุทธยอดฟา้มหาราชานุสรณ์

ไหวค้รูนักศึกษา ภาค กศ.บป.

โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง

ท าดีถวายเปน็พระราชกุศล ผู้บริหารชวนท าบญุ

วันส าคัญของชาติ

ประกวดดาว-เดือน Freshy BRU

โครงการประกวดดนตรี BRU Music Contest

อบรมเร่ืองการปลูกจติส านึกนักศึกษาทนุกูยื้ม

Big Cleaning Day BRU
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63. กองพัฒนานักศึกษา 27 - 28 พ.ย. 64 20,000            

64. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 30,000            

65. กองพัฒนานักศึกษา ก.ค. 65 20,000            

66. กองพัฒนานักศึกษา 12  มี.ค. 65 40,000             

67. กองพัฒนานักศึกษา 20 ก.พ. 65 30,000            

68. กองพัฒนานักศึกษา 13 พ.ย. 64

5 ธ.ค. 64

20,000            

69. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 80,000            

70. กองพัฒนานักศึกษา 24 - 27 มี.ค. 65 60,000            

71. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 50,000            

72. กองพัฒนานักศึกษา 23 - 24 เม.ย. 65 30,000            

73. กองพัฒนานักศึกษา 16 - 17 ม.ค. 65 30,000            

74. กองพัฒนานักศึกษา 17 ก.พ. 65 30,000            

75. กองพัฒนานักศึกษา ม.ีค. 65 20,000            

ส่งเสริมการด าเนินกจิกรรมนักศึกษาหอพัก

ส่งเสริมประชาธปิไตยในนักศึกษาภาค กศ.บป.

โครงการคา่ยราชภัฏสัมพันธ์

เลือกตัง้องคก์ารบริหารนักศึกษาภาคปกติ

สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาภาคปกติ “The 

Spirit of Leadership Student”

สัมมนาผู้น านักศึกษาภาค กศ.บป.

อบรมคุณธรรมจริยธรรมตัวแทนนักศึกษาและแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง    

ส่งเสริมการด าเนินงานกจิกรรมนักศึกษาวชิาทหาร         

                    

ปาฐกถาทางความคดิ ป ี3 (Ideas Worth Spreading)

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป.

ปจัฉมินิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงาน

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการเร่ือง การอบรมท าใบขบัขี่แก่

นักศึกษา ศิษย์เกา่ และประชาชนทัว่ไป

อบรมเร่ือง เสริมทกัษะชวีติด้าน เพศศึกษา และการ

ปอ้งกันปญัหายาเสพติด
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76. กองพัฒนานักศึกษา 12 - 13 ม.ีค. 65 30,000            

77. กองพัฒนานักศึกษา 22 ม.ค. 65 30,000            

78. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบคุลากรคณะ

วทิยาการจัดการในการปฏบิตัิงาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 190,000           

79. คา่ตอบแทนการสอนและคา่ธุรการ บณัฑติฯ 1 ต.ค.64 - 30ก.ย. 65 12,600,000       

80. ออกแบบฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 648,000           

81. ออกแบบฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 700,000           

82. ออกแบบฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 400,000           

83. เงนิเดือน กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 61,998,700       

84. คา่จา้งประจ า กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,598,000        

85. คา่จา้งชั่วคราว กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,758,000      

86. เงนิเดือนพนักงานราชการ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,392,400        

87. เงนิเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 179,642,500     

88. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบมวีาระ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 11,623,200       

89. คา่ตอบแทนผู้บริหารแบบไมม่วีาระ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,209,600        

90. คา่ตอบแทนเหมาจา่ยรถประจ าต าแหน่ง กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,905,600        

91. คา่เชา่บา้น กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 480,000           

2. พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบคุคล สร้าง

แรงจูงใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แกบ่คุลากรทกุระดับ

เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติและ

รักษาบคุลากรทีด่ีอย่าง 

มปีระสิทธภิาพ

อบรมเชงิปฏบิตัิการ ผู้น านักศึกษาสูก่ารรับน้อง

สร้างสรรคส์านสัมพันธม์ว่งเหลือง

เชยีร์กฬีานักวิ่งบรีุรัมย์มาราธอน คร้ังที ่5

เงนิอุดหนุนวชิาชพีวศิวกร/สถาปนิก

คา่ตอบแทนการควบคุมงานกอ่สร้างและตรวจรับพัสดุ

คา่ตอบแทนเบี้ยประชมุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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92. เงนิประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัย กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 150,000           

93. เงนิประจ าต าแหน่งคณะพยาบาล กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,600,000        

94. คา่ตอบแทนการสอนและธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,000,000       

95. เงนิสมทบทนุกองทนุทดแทน กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,300             

96. คา่เบี้ยประกันสังคม กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 2,905,200        

97. คา่เก็บขยะ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 480,000           

98. คา่สาธารณูปโภค กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 19,004,600       

99. กองทนุสวัสดิภาพนักศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 342,700           

100. โครงการจัดท าประกันชวีติบคุลากร กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 500,000           

101. โครงการสมทบกองทนุสวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย 

(งบรายได)้

กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000        

102. โครงการสมทบกองทนุสวัสดิการพนักงานราชการ กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 500,000           

103. กองอาคารสถานทีฯ่ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 80,000            

104. โครงการคา่ตอบแทนการคุมสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 100,000           

105. คา่ท างานล่วงเวลาและอบรมเพิ่มสมรรถนะของบคุลากร ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000            

106. งานอนามัยฯ 1 ต.ค. 64 -  31 พ.ค. 65 50,000            โครงการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและปอ้งกันโรคใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

โครงการพัฒนาเสริมสร้างจติส านึกในการปฏบิตัิหน้าที่



ยทุธศำสตรท่ี์ 9

พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรอยำ่งมีธรรมำภบิำล



244,796,517      

1. โครงการปรับปรุงและติดตามผลการด าเนินงาน

รายวชิากลุม่จติวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ มี.ค.-65 5,000                

2. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพและบริหารการจัดการ

สาขาวชิานาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์ 8 - 25 มี.ค.65 10,000               

3. โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน สาขาวชิา

ภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 20 ส.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 15,000               

4. โครงการการด าเนินงานเพื่อการจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 25,000              

5. โครงการการส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาศักยภาพ

องคก์รคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 20  พ.ค. 65 50,000              

6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65 210,000             

7. โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาและประกันคุณภาพ

การศึกษา

คณะครุศาสตร์ 9 - 10 เม.ย.65 15,000               

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรร

1. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการใหม้ี

ประสิทธภิาพเพื่อกอ่ใหเ้กดิ

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร

มำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตำมประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 9

นโยบำยสภำมหำวิทยำลยั : ปลูกฝังคา่นิยมในการปฏบิตัิงานทีเ่น้นการมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเดน็ยทุธศำสตรท่ี์ 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล

       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน



244,796,517      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

8. โครงการบริหารจัดการองคก์รคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 337,460             

9. โครงการบริหารจัดการหน่วยงานในการปฏบิตัิงาน

อย่างมธีรรมาภบิาลและมปีระสิทธภิาพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 200,000            

10. โครงการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณและ

สารสนเทศ ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (รป.ม.)  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000              

12. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 90,000              

13. โครงการบริหารจัดการ สาขาวชิาศิลปะดิจทิลั  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 15,019               

14. โครงการจัดจา้งเจา้หน้าทีป่ระจ าสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 111,600              

15. โครงการบริหารจัดการกลุม่วชิาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 21,517               

16. โครงการบริหารจัดการกลุม่วชิาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 17,798               

17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000              

18. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ (ปร.ด.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ิย. 65 20,000              



244,796,517      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

19.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รป.ม.)  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 65 30,000              

20. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศา

สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 - 25 พ.ค. 65 29,000              

21. โครงการติดตามภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจ

ของผู้ใชบ้ณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  1 ก.พ. 65 2,500                

22. โครงการส ารวจความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 12 ก.พ. 65 2,500                

23. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ีค. 65 3,000                

24. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศา

สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 20 ม.ิย. 65 10,000               

25. โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา สาขาวชิาดนตรีสากล

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 ม.ีค. 65 10,000               

26. โครงการพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตบณัฑติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 พ.ค. - 30 ก.ค. 65 10,000               

27. โครงการประกันคุณภาพสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30 เม.ย. - 31 ก.ค. 65 10,000               



244,796,517      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

28. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 2 เม.ย. 65 15,000               

29. ประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 65 30,000              

30. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

นิติศาสตร์บณัฑติ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 31 ก.ค. 65 10,000               

31. โครงการติดตามการมงีานท าของบณัฑติและส ารวจ

ควมพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ สาขาวชิานิติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 - 30 ม.ิย. 65 7,273                

32. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัิ

ราชการประจ าปี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 6,000                

33. โครงการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรของสาขาวชิา ประจ าป ี2565

คณะวทิยาการจัดการ 27 - 28 ม.ีค. 65 50,000              

34. โครงการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

 เพื่อรับการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานใน

ต าแหน่ง คณบดี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

35. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 60,000              



244,796,517      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

36. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000             

37. โครงการเก็บขอ้มูลเพื่อการประกันคุณภาพสาขาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 3,000                

38. โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 314,872             

39. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาสถติิประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 64 ,28 ก.พ. 65

 30 เม.ย. 65, 31 พ.ค. 65

32,497              

40. โครงการการบริหารจัดการศึกษาของสาขาวชิาภูมิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 72,146               

41. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 64  - 10 ม.ค. 65 134,568             

42. โครงการพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ

นักศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 187,064             

43. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 241,049             

44. โครงการบริหารงานสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค. 64  - 15 ก.พ. 65 176,814              



244,796,517      

งบประมำณท่ี

ไดร้บักำรจัดสรรมำตรกำร โครงกำร หน่วยงำน
       ระยะเวลำ       

ด ำเนนิงำน

45. โครงการจัดจา้งเจา้หน้าทีป่ระจ าสาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 119,070             

46. โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000              

47. ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 31 พ.ค. 65 10,000               

48. โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 มี.ค. 65 , 31 พ.ค. 65 15,000               

49. ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมอาหาร

และแปรรูป

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.ค. 65 10,000               

50. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 22 มิ.ย. 65 10,000               

51. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ม.ค. 65 10,000               

52. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์ 14 ก.ค. 65 10,000               

53. ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 21 ม.ิย. 65 10,000               

54. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000               
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55. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรนวัตกรรมสิง่ทอ

และการออกแบบ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ค. 65 10,000               

56. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ค. 65 10,000               

57. ประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 27 พ.ค. 65 10,000               

58. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวชิาภูมิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000               

59. โครงการจัดท าแผนปฏบิตัิราชการระยะสัน้ คณะวทิยาศาสตร์ 20 ต.ค. 64 5,000                

60. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ

เรียนรู้

คณะวทิยาศาสตร์ 24 - 24 เม.ย., 25 พ.ค. 

65

50,000              

61. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000                

62. โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 40,000              

63. โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่

นักศึกษา และบคุลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. - ธ.ค. 64 5,000                

64. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้าง

เครือขา่ยประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 มิ.ย. - 30 กค. 65 5,000                

65. โครงการประกันคุณภาพสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. - มิ.ย. 65 5,000                
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66. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 65 5,000                

67. โครงการประกันคุณภาพสาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. - ม.ิย.65 10,000               

68. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีการ

เกษตร 2566-2570

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 64 -  เม.ย. 65 5,000                

69. โครงการบริหารจัดการองคก์รและการศึกษา สูก่าร

พัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด์ 4.0  สาขาวชิาวชิา

เทคโนโลยีเซรามกิส์และการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 30,000              

70. โครงการบริหารจัดการองคก์รและจัดหาสิง่สนับสนุน

การเรียนรู้  สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 27,200              

71. การด าเนินการบริหาร  สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 108,100             

72. โครงการบริหาร  สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 42,800              

73. บริหารสาขาวชิา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวชิาเทคโนโลยี

สถาปตัยกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 14,300               
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74. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการจัดท ารายงานตนเองการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

75. การประกันคุณภาพหลักสูตรวศิวกรรมการจัดการอุต

สาหกรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 10,000               

76. โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 ม.ีค. 65 10,000               

77. โครงการจัดท ารายงานตนเองการประกันคุณภาพ

การศึกษา   สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 - 24 เม.ย. 65 10,000               

78. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวชิา

ออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 5,000                

79. โครงการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวชิา

เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ม.ค 63 - 30 มิ.ย 64 5,000                

80. โครงการรับรองสถาบนัการศึกษาพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ค. 65 10,730               

81. การประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ก.ค. 65 10,000               

82. การประเมนิคุณภาพระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ก.ค. 65 8,000                
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83. โครงการติดตามและประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้

บณัฑติ และติดตามการมงีานท าของบณัฑติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ก.พ. - ม.ีค. 65 3,000                

84. โครงการนักศึกษายุคใหมใ่ส่ใจประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 65 2,000                

85. โครงการบริหารจัดการทีด่ีสนับสนุนการด าเนินงาน

ของบณัฑติวทิยาลัย

บณัฑติฯ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ค. 65 200,000            

86. กองกลาง ต.ค. 64 - พ.ค. 65 180,000             

87. กองกลาง ต.ค. 64 - พ.ค. 65 20,000              

88. กองกลาง 8 - 9 ก.พ. 65 50,000              

89. กองกลาง ต.ค. 64 - พ.ค. 65 278,000             

90. กองกลาง ต.ค. 64 - พ.ค. 65 80,000              

91.

92. ผลิตสารประชาสัมพันธร์าชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 - พ.ค 65 150,000             

โครงการเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในการปอ้งกันและ

ระงับอัคคภีัยภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

โครงการบริหารจัดการทีด่ีส านักงานอธกิารบดีและ

งานธุรการสารบญั

โครงการยกระดับขดีความสามารถของบคุลากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิตัิงาน

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน

อธกิารบดี

ส่งเสริมสือ่สานงานประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัย

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2570

 ส านักงานอธกิารบดี
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93. ผลิตสือ่วทิยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

ประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 - พ.ค 65 50,000              

94. โครงการอบรมเครือขา่ยประชาสัมพันธภ์ายใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

ประชาสัมพันธ์ 24 ธ.ค. 64 25,000              

95. โครงการสือ่สานสัมพันธม์หาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ ประชาสัมพันธ์ 7 ม.ค. 65 25,000              

96. จัดซื้อพื้นทีส่ือ่เพื่อประชาสัมพันธก์จิกรรมของ

มหาวทิยาลัย

ประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 - พ.ค 65 60,000              

97. โครงการผลิตปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 - พ.ค 65 100,000             

98. ประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 - พ.ค 65 80,000              

99. ฝ่ายสวัสดิการฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 120,000             

100. ฝ่ายสวัสดิการฯ ต.ค.64 - พ.ค 66 120,000             

101. จัดประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (กบ.) กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000            

102. จัดประชมุคณะกรรมการบริหารงานมหาวทิยาลัย 

ระดับสูง (กบส.)

กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 100,000             

103. จัดประชมุคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 130,000             

การบริหารจัดการทีด่ีของงานประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพรถไฟฟา้

โครงการบริหารจัดการทีด่ีและจัดซื้อวัสดุฝ่าย

สวัสดิการและงานจราจร
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104. จัดประชมุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงานในต าแหน่งอธกิารบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั

กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 150,000             

105. จัดประชมุคณาจารย์และขา้ราชการ  และพนักงาน

เจา้หน้าที่

กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 150,000             

106. จัดประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 120,000             

107. งานรัฐพธิแีละงานวันส าคัญของชาติ กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 20,000              

108. โครงการจัดประชมุสามัญสภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการ

กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 110,000             

109. โครงการประชมุเครือขา่ยทีป่ระชมุสภาคณาจารย์

และขา้ราชการแหง่ประเทศไทย

กองประชมุฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 20,000              

110. กองประชมุฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 290,000            

111. กองการบริหารงานบคุคล ต.ค. 64 - พ.ค. 65 1,500,000          

112. กองการบริหารงานบคุคล ต.ค. 64 - พ.ค. 65 200,000            

113. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบคุลากร กองการบริหารงานบคุคล ต.ค. 64 - พ.ค. 65 2,500,000

โครงการบริหารจัดการทีด่ีกองประชมุ

และพธิกีาร

โครงการบริหารจัดการพัฒนาอาจารย์เขา้สูต่ าแหน่ง

วชิาการ

โครงการบริหารจัดการพัฒนาสายสนับสนุนเขา้สู่

ต าแหน่งทีสู่งขึ้น
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114. โครงการบริหารจัดการทีด่ีกองการบริหารงานบคุคล กองการบริหารงานบคุคล ต.ค. 64 - พ.ค. 65 350,000

115. กองแผนฯ 22-24 พ.ค. 65 295,000            

116. ออกแบบฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 120,000             

117. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 300,000            

118. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 30,000              

119. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 30,000              

120. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 10,000               

121. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 80,000              

122. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 40,000              

ด าเนินงานศูนย์ Happy Center

โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ป ี2566 - 2570

โครงการบริหารจัดการทีด่ีงานออกแบบและกอ่สร้าง

เพื่อพัฒนาบคุลากรและเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ปฏบิตัิงาน

ด าเนินงานส านักงานองคก์ารบริหารนักศึกษา

ภาคปกติ

ด าเนินงานส านักงานสภานักศึกษา

บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา และการเขา้ร่วม

ประชมุ สัมมนา ประชาสัมพันธก์จิกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา

บริหารจัดการศูนย์ TO BE NUMBER ONE

ด าเนินงานศูนย์ DSS Center
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123. กองพัฒนานักศึกษา ต.ค 64 - พ.ค. 65 20,000              

124. กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 300,000            

125. กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 40,000              

126. กองคลังและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 10,000               

127. กองการพัสดุ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 3,890,000          

128. กองการพัสดุ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 30,904,800        

129. กองการพัสดุ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 79,765,700        

130. กองการพัสดุ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 50,000,000        

131. โครงการบริหารจัดการเพื่อจัดหาวัสดุเพื่อการบริการ

ของกองอาคารสถานทีแ่ละบริการ

กองอาคารสถานทีแ่ละบริการ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 1,040,000          

ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดของ

มหาวทิยาลัย (1.4 และ 1.5) และประเมนิความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงคข์องการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการบริหารจัดการทีด่ีสนับสนุนการด าเนินงาน

ของกองคลังและทรัพสิน ส านักงานอธกิารบดี

โครงการบริหารจัดการทีด่ีกองการพัสดุ

สิง่กอ่สร้างปเีดียว

จัดซื้อครุภัณฑก์ารศึกษา

คา่สิง่กอ่สร้างผูกพัน

โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการด้านการเงนิและการคลัง

 มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ประจ าปงีบประมาณ 
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โครงการจัดท าต้นทนุผลผลิตมหาวทิยาลัยราชภัฏ

บรีุรัมย์
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132. กองอาคารสถานทีแ่ละบริการ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 40,000              

133. โครงการปลูกจติส านึกด้านการอนุรักษพ์ลังงานใหแ้ก่

นักศึกษาบคุลากรและประกวดผลงานของนักศึกษา

และแมบ่า้นประจ าอาคารอนุรักษด์ีเด่น

อนุรักษพ์ลังงานฯ ม.ค. 65 - ม.ีค. 65 50,000              

134. โครงการอบรมการประยุกต์ใชพ้ลังงานทดแทนตาม

แนวพระราชด าริ

อนุรักษพ์ลังงานฯ 1 - 31 มิ.ย. 65 20,000              

135. อนุรักษพ์ลังงานฯ 1 ต.ค. 64 -  31 พ.ค. 65 230,000            

136. งานยานพาหนะ 1 ต.ค. 64 -  31 พ.ค. 65 800,000            

137. งานบริหารจัดการทีด่ีของงานยานพาหนะ งานยานพาหนะ 1 ต.ค. 64 -  31 พ.ค. 65 1,153,800           

138. ส านักงานมาตรฐานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ต.ค. 64 - พ.ค. 65 150,000             

139. ส านักงานมาตรฐานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ต.ค. 64 - พ.ค. 65 1,139,000           

โครงการซอ่มบ ารุงอุปกรณ์การใชง้านของกองอาคาร

สถานทีแ่ละบริการ

โครงการบริหารจัดการทีด่ีสนับสนุนการด าเนินงาน

และจัดซื้อวัสดุซอ่มบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ

งานซอ่มบ ารุงรถยนต์เพื่อประสิทธภิาพความ

ปลอดภัยในการใหบ้ริการ

โครงการประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการบริหารจัดการทีด่ีและยกระดับระบบกลไก

การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
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140. ส านักงานมาตรฐานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ต.ค. 64 - พ.ค. 65 41,000               

141. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ ฯ 15 มี.ค. 30 มิ.ย. 65 20,000              

142. โครงการบริหารจัดการทีด่ีของศูนย์คอมพวิเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต

ศูนย์คอมพวิเตอร์ฯ 15 ต.ค. 64 - 20 ก.ค. 65 150,000             

143. โครงการบริหารจัดการทีด่ีงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 20,000              

144. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 300,000            

145. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 1,050,000          

146. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 150,000             

147. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 150,000             

148. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 35,000              

149. สภามหาวทิยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 80,000              

โครงการพัฒนาและต่อยอดองคค์วามรู้อัน

เนือ่งมาจากโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการบริหารจัดการทีด่ีสนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักงานสภามหาวทิยาลัย

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานประชมุสภา

มหาวทิยาลัย

โครงการสนับสนุนการประชมุกรรมการอื่นทีส่ภา

มหาวทิยาลัยแต่งตัง้

โครงการประชมุ 3 สภา

โครงการจัดท าคูม่อืกฎหมาย ขอ้บงัคับ และระเบยีบ

ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย

โครงการจัดท าแฟม้เอกสารวาระการประชมุสภา

มหาวทิยาลัย
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150. โครงการประชมุกรรมการวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65               150,000

151. โครงการประชมุสภาวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65               450,000

152. โครงการสนับสนุนผู้บริหารเขา้ประชมุเชงินโยบาย ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 600,000            

153. งบส ารองเพื่อการบริหาร ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,000,000        

154. โครงการฝึกซอ้มและเขา้ร่วมพระราชทานปริญญาบตัร ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65               300,000

155. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65             1,000,000

156. โครงการส าหรับงานเพิ่ม - ลด งานกอ่สร้าง ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,500,000          

157. โครงการมหาวทิยาลัยสีเขยีว ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000          

158. โครงการสมทบการกอ่สร้างหอประชมุใหญ ่(5%) ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,706,500         

159. โครงการสมทบการกอ่สร้างกลุม่อาคารหอพัก (5%) ส านักงานอธกิารบดี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,595,100          

160. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ส านักงานอธกิารบดี ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 2,000,000          

161. การบริหารจัดการทีด่ีงานอนามัยและสุขาภบิาล งานอนามัยฯ 1 ต.ค. 64 -  31 พ.ค. 65 400,000             

162. โครงการบริหารจัดการส านักงาน ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65               350,000

163. โครงการบริหารจัดการทีด่ีด าเนินงานใหบ้ริการและ

สร้างการมสี่วนร่วมส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบยีนการบริหาร

ส่งเสริมวชิาการฯ 5 - 7 ก.พ. 65 300,000            
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164. โครงการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

ส่งเสริมวชิาการฯ 1 ต.ค. 64 - 31พ.ค. 65 20,000              

165. โครงการบริหารจัดการส านักงานต่างประเทศ สนง.ต่างประเทศ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 100,000             

166. โครงการบริหารจัดการทีด่ีงานทะเบยีนและ

ประมวลผล

ทะเบยีนฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 650,000            

167. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทีด่ี

ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ ฯ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 250,000            

168. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานของศูนย์วทิยบริการ ศูนย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 100,000             

169. โครงการจัดหาวัสดุใชใ้นงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 80,000              

170. โครงการบริหารจัดการส านักงานบริการทางวชิาการ บริการวชิาการ 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 167,000             

171. โครงการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 200,000            

172. โครงการประคุณภาพการศึกษาระดับสถาบนั สถาบนัวจิัยและพัฒนา 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

173. บริหารจัดการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 100,000             

174. ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

175. ตรวจสอบภายใน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 29,000              

176. กองพัฒนานักศึกษา 22 - 23 ม.ค. 65 20,000              

2. ระดับพัฒนาคุณธรรม

ความโปร่งใส ในการด าเนิน 

งาน I Don' Cheat (ฉันไมโ่กง)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและอบรมการควบคุมภายใน
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177. โครงการอบรมคุณธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้นของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์

ฝ่ายวชิาการ 1 ต.ค 64 - 31 พ.ค. 65 -                   

178. กองแผนฯ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 300,000            

179. โครงการทบทวนแผนและจัดท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตัิราชการ และการบริหารความเสีย่ง คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 20,000              

180. โครงการบริหารความเสีย่งแบบมสี่วนร่วม คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 65 20,740               

หมำยเหตุ : โครงการประจ าป ีสามารถตอบประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ได้มากกวา่ 1 ขอ้

โครงการบริหารจัดการทีด่ีกองนโยบาย

และแผน



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“มหาวทิยาลัยราชภฏับุรรีัมย์  

เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่” 
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