
 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 

กองนโยบำยและแผน 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี



บทสรุปแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแผนในการปฏิบัติหลักในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ระดมความคิด

จากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส านัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5              

เป็นหลักในการจัดท า โดยสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ยุทธศาสตร์  

26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์ และโครงการและกิจกรรมที่สอดรับและด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.             

๒๕๖1 ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

         เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล  

                ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์  532 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัย 

         และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  

                                              ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  59โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   พัฒนามาตรฐานการให้บรกิารวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ถ่ายทอด 

                                   เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์  24 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิารจัดการ    

                                   รองรับความก้าวหน้าทางวชิาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 3กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 49 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสรมิ สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

                                   ความโดดเด่นสู่สากล    

                                    ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 3กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 54โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

        ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล   

        ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 2กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 22 โครงการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

     ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด    

                           ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ๑ กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม  

        จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ    

     ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 2กลยุทธ์ 2 เป้าประสงค์ 134 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :   พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

        ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   

        ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 2กลยุทธ์ 1 เป้าประสงค์ 146 โครงการ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 มีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 1,022

โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 672,567,900 บาท  

โดยในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน คอื การน ายุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั มย์ มีการด าเนินการ          

ที่ส าคัญ คือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ คณะ/ส านัก/สถาบัน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ              

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะ/ส านัก/สถาบัน จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต 

ผลลัพธ์ ระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลัก

ส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆบรรลุ

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ            

และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติดังนี ้

 ๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่ระดับ คณะ/หนว่ยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัตริาชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 ไว้ดังนี ้  

๑.  ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  วสิัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแขง่ขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. พันธกิจ (Mission)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และแขง่ขันได้ในระดับสากลไว้ ๖ ประการดังนี้ 

๑)  ผลิตบัณฑติและสร้างโอกาสทางการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   

๒) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือขา่ยการวิจัย 

๓) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

๔) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

๖) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒) เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
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๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

๔) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่น  

๕) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีคุณภาพ 

๖) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่ม

ช่องทางในการแสวงหารายได้ 

๗) ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

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

๑) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน 

๒) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ 

๓) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

๔) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมปิัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

๕) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สง่เสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๖) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
สุขมีระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๖.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๗.  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตมีส านึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

 ส านึกด ี หมายถึง บัณฑติมีจิตใจที่ดงีาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 

 มีความรู ้ หมายถึง บัณฑติมีความรอบรู้ มทีักษะ ความสามารถ และศักยภาพใน

วิชาชีพ 

 มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความ

รับผดิชอบต่อสังคมทั้งบทบาทของผูน้ าที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะน า

ชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธา

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๘. ค่านิยมองค์การ  (Core Value) 

 มีวสิัยทัศน ์ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 

  ๙.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates) 

๑)  มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

๒)  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

๓)  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา 

๔)  มีทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

๕)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยี 

     สารสนเทศได้ดี 

๖)  เป็นผู้มีความเพียรพยายามให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๗) มีความส านึกในคุณค่าของท้องถิ่นและน าชุมชนพัฒนา 

๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)   

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรไ์ว้ ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม   

มาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

๓) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี             

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้า

ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๕) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสูส่ากล 

๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพสู่มาตรฐานสากล 

๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมคีุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 
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นโยบายที ่๑ : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล   

  เป้าประสงค์ที่ ๑ :  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมมีการ  

          สื่อสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

  อุดม ศกึษาแหง่ชาติ (TQF) และสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความตอ้งการ 

    ของสังคมและประเทศ 

           ๑.๑.๒  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความ 

      ต้องการของสังคมและประเทศ 

          ๑.๑.๓  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ       

ผา่นเกณฑก์ารประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  พัฒนากระบวนการคดักรองการรับนกัเรียนและนักศกึษาเข้าศกึษาตอ่ 

   ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดีความสามารถพิเศษ ความประพฤติดี 

                หรอืผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

            ๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓  :  จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชส้ื่อ/อุปกรณ์  

       ประกอบการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์ที่ ๒  :  บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

         ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รู้เข้าใจ เข้าถึงและเป็นที่พึ่งของชุมชนและ   

         ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ : พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาเป็นนัก 

               ปฏิบัติอย่างมอือาชีพส าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

    ๒.๑.๒ จ านวนโครงการการพัฒนาบัณฑติที่พึงประสงค์ 

    ๒.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จรยิธรรมเพิ่มขึน้ 

    ๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

              ส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

    ๒.๑.๕ ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทักษะ ความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ 
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กลยุทธ์ที่  ๒.๒ : สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

     และ/หรอืเอกชนทั้งภายในและ/หรอืนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด : ๒.๓.๑ จ านวนโครงการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการ 

             และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่น าไป  

          ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ 

     พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ :  มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็น 

                 แหลง่ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

                          นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑ :  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่สู่มอือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด :  ๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

       ๑.๑.๒  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ :   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

     และนานาชาติ 

      ๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย 

      ๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน 

     การสอน บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้านต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔  : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน 

     ประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด :  ๑.๔.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมืองานวิจัยกับหนว่ยงาน   

 ภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

     เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

       เทคโนโลยีสู่ การพัฒนาความรู ้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

                          อย่างยั่งยืน  



6 

 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชวีิต    

       ประชาชนและเป็นอยู่ของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :   ๒.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

      ต่อชุมชน 

        ๒.๑.๒ จ านวนแหลง่การเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

        ๒.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความ 

        ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

        ๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการและชุมชนที่ 

         ได้รับบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ :  พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการ 

      จัดการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๒.๑  จ านวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า 

                        กับการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่  ๒.๓  : สร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับหนว่ยงาน   

      ภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับ 

หนว่ยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือ   

ต่างประเทศ 

นโยบายที ่๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพเพื่อการบริหารจัดการความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

           รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

           ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ :  พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 

      เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี 

       ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี  

       ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

ตัวชี้วัด  : ๑.๒.๑  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (University Ranking) 

    ๑.๒.๒  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื      

   (University Ranking) 
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เป้าประสงค์ที่  ๒  :  บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

          วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

      สารสนเทศแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถ 

                       น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ด้าน 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ ๔  : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมให้มคีวามโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มี 

       ความโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บัณฑติมจีติส านึกอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน สร้างองค์ความรู้และ 

       ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

        ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต ้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง 

       ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  :   ๑.๑.๑ จ านวนฐานขอ้มูลด้านศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

     ๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

     ๑.๑.๓ จ านวนงานศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ 

               เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ :  ปลูกฝังจติส านึกการสบืสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

        ปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ให้กับนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

      อีสานใต้ 

๑.๑.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ   

     ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัด :  ๑.๓.๑ จ านวนเครือขา่ยหน่วยงานภาครัฐและ/หรอืเอกชนทั้งใน 

     ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 
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นโยบายที่ ๕ : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การ 

        ปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  มีอาจารย์และบุคลากรที่มคีุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการตาม 

         เกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใหม้ีมาตรฐานตาม 

      กรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

    สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง 

       วิชาการและวิชาชีพ 

     ๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับ ป.เอก 

เป้าประสงค์ที่  ๒ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

      ปฏิบัติงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมอือาชีพและสามารถ 

      แข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสรา้งและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรใหม้ีทักษะและ 

      ขีดความสามารถในการท าวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

      เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ 

      ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด  :  ๒.๑.๑  จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

     ๒.๑.๒  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่านเกณฑ์การสอบ 

       ภาษาอังกฤษ 

นโยบายที ่๖ :  พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชนข์องมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ  

       มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป้าประสงค์ที่  ๑  :   มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมี  

          ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑  :  พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มช่องทางในการ 

       จัดหารายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :    ๑.๑.๑  ร้อยละของเงินรายได้ที่ได้มาจาการบริหารจัดการ 

                  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

      ๑.๑.๒   จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 
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นโยบายที่ ๗ : ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมคีุณธรรม  

           จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่  ๑  :  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี  

          คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  :  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและ  

        นักศึกษาที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและการมสี่วนรว่ม 

       เพื่อน าไปสู่การสรา้งค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  :  ๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

     ๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนาความเป็นผู้น า 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับบุคลากร 

      ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจสวัสดิการ  

       และสิทธิประโยชนแ์ก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ 

       และรักษาบุคลากรที่ดอีย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  :   ๒.๑.๑  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อ 

                 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่  1  :   มรีะบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด  

           ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

       เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ตัวชี้วัด  :   ๓.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา 

        ภายในและภายนอก 

      ๓.๑.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

      ๓.๑.๓  ระดับความส าเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ      

                 มหาวิทยาลัย 

         กลยุทธ์ที ่๓.๒  :  ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  :  ๓.๒.๑  ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรมและความ  

       โปร่งใสในการด าเนินงาน 
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เป้าหมายหลักในการพฒันามหาวทิยาลัย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ 

๑.๑ บัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๘๕ 

๑.๒ ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) และผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน

คุณภาพการศกึษา 

๑.๓ สร้างเครอืข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ และสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถสู่ระดับสากล (Global Scholar) 

2. พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถน าไปใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๒.๑ มีผลงานวิจัยหรืองงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 

๓๒๗ ผลงาน 

๒.๒ มีผลงานวิจัยที่ถูกต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างนอ้ย ๒๖๗ ผลงาน 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของ

ท้องถิ่นชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝกึอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนรูต้ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ มีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ชุมชน

และท้องถิ่น อย่างนอ้ย ๒๐ แหลง่ 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงโดยมี

เป้าหมายส าคัญ คือ 

๔.๑ การจัดอันดับข้อมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่  ๓๐ ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

๔.๒ การจัดอนัดับข้อมูลสารสนเทศในระดับที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

5. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ละเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

๕.๑ จ านวนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้  ๔๙  

โครงการ 

๕.๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปวัฒนธรรม ๒๒  หนว่ยงาน  

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด ารงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจอย่างมีความเป็นมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยมีเป้าหมายหลักที่

ส าคัญ ดังนี้ 
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๖.๑ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตอ่อาจารย์ประจ า ๔๕ : ๕๕  

๖.๒ มีสัดสว่นของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า ๖๐ : ๔๐ 

7. พัฒนาการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพึ่งพา

ตนเองได้โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์

อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

๗.๑ จ านวนโครงการที่จัดหารายได้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๔๑ โครงการ 

๗.๒ ร้อยละของเงินรายได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

8. บุคลากรมีเจตคตใินการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม และมีระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มสีมรรถนะสูงดา้นการบริหารจัดการ 

๘.๑ โครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ  

๒๔ โครงการ 
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หมายเหตุ        ส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นคณะหรอืเทียบเท่า  

              ส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นกองหรอืเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

  ส ำนักบริกำรทำงวชิำกำร 

 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน 

- ส านักงานผูอ้ านวยการ 

- ส านักงานทะเบียนและ 

   ประมวลผล 

- ส านักงานวิเทศสมัพันธ ์

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

- กองกลาง 

- กองประชุมและพิธกีาร  

- กองการบรหิารงานบคุคล  

- กองการพัสดุ  

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศกึษา 

- กองคลังและทรัพย์สิน 

- กองอาคารสถานทีแ่ละบริการ  

- ส านักงานมาตรฐาน 

  ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

-ส านักงานผูอ้ านวยการ 

-ศูนย์วทิยบริการ 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

- สถาบันภาษา 

บัณฑิตวิทยำลัย 
- ส านักงานคณบด ี

ส ำนักศลิปะและวฒันธรรม 

- ส านักงานผูอ้ านวยการ 

คณะครุศำสตร ์

- ส านักงานคณบด ี

- ศูนย์ศกึษาการพัฒนาครูฯ  

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร ์

-ส านักงานคณบด ี

- ภาควิชามนุษยศาสตร ์

- ภาควิชาสังคมศาสตร ์

 

 

คณะวิทยำศำสตร ์

- ส านักงานคณบด ี

- ภาควิชาวทิยาศาสตร์ 

- ภาควิชาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

- ศูนย์วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

   ประยุกต์  

 

 
 

คณะวิทยำกำรจดักำร 

- ส านักงานคณบด ี

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจ  

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร 

-ส านักงานคณบด ี

 

คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 

-ส านักงานคณบด ี

ส ำนักงำนตรวจสอบ

ภำยใน 

 

 

  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

-ส านักงานผูอ้ านวยการ 

 

ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

- ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

- กองกลาง 

- กองการพัสดุ  

- กองอาคารสถานที่และบริการ  

คณะกรรมกำรนโยบำยและแผน 

          - กองนโยบายและแผน 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีฯและ

ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

- ส านักมาตรฐานประกันคุณภาพ   

   การศึกษา 

- ส านักวิทยบริการเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ 

 

- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

- คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

- คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ 

- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 

- กรรมการสภาวชิาการ 

- สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ก ากับ ดูแล ประสานงานกับ 

คณะและหน่วยงานดังนี้ 

- คณะครศุาสตร ์

- คณะวทิยาศาสตร ์

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

- คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

- บัณฑิตวทิยาลัย 

- ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

- กองคลังและทรัพย์สิน 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและ 

บริกำรวชิำกำร 

- สถาบันวจิัยและพัฒนา 

- ส านักงานบริการทางวชิาการ 

 
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

-กองพฒันานักศึกษา 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร 

สภำมหำวิทยำลัย 

-งานสภามหาวทิยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ฝ่ำยกำรพัสดุและ

กองทุนกู้ยืมเพื่อ

กำรศึกษำ 

- กองการพัสดุ 

- กองทุนกูย้ืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) 

 

 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ฝ่ำยกิจกำรสภำ

และมำตรฐำน

กำรศึกษำโรงเรียน

สำธิต 

- โรงเรียนสาธติ ฯ 

- งานสภา

มหาวิทยาลัย 

 

 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ฝ่ำยประชุมและ

พิธีกำร 

- ส านักศิลปและ

วัฒนธรรม 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ฝ่ำยกิจกำร

ต่ำงประเทศ 

- ส านักงานวิเทศ

สัมพันธ ์

- ศูนย์อาเซียน

ศึกษา 

 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ฝ่ำยผังแม่บทและ

ภูมิทัศน์ 

- งานออกแบบ

และก่อสร้าง 

 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

- คณะกรรมการบริหารระดับสูง (กบ.ส.) 

- ท่ีปรึกษา 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล

และพัฒนำบุคคล 

- กองการบริหารงานบุคคลากร 

- ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิชุมชน(UBI) 

 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

และทรัพย์สิน

สิทธิประโยชน์ 

- ฝา่ยทรัพย์สิน

และสิทธปิระโยชน์ 
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. 
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ตารางเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๑  เร่งรัดการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม และมี

คุ ณภาพตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ

พัฒนานั กศึ กษาให้ มี คุณ 

ลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ .  พั ฒ น า คุ ณภ าพ

บัณฑิตให้ เป็ นไปตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

๑. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณ 

ธรรมมีทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางสังคม  มีการสื่อ 

สารการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

และสอดคล้องกับความ

ต้อง การของสังคม 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัด

กรองการรับนักเรียนและ

นักศกึษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

๒. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพที่สามารถสร้าง

ความร่ วมมือกั บชุมชน

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 

รู้เข้าใจ  เข้าถึงและเป็นที่

พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ พัฒนากระบวนการ

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ

อย่างมืออาชีพส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณา

การการเรียนการสอนสู่

ชุมชน 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและ / 

หรือเอกชนทั้งภายในและ / 

หรอืนอกประเทศ 

นโยบายที ่๒ เร่งรัดการวิจัย

ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์

ความรู้ ใ หม่ และบริ ก าร

๒.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและยกระดั บ

คุณภาพมาตรฐานการ

๑ . มี ผล ง านวิ จั ย แล ะ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อ

สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่    

เป็ น แหล่ งภู มิ ปั ญญา

๑.๑ พัฒนาศั กยภาพ

นักวิจัยใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

วิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า สู่  

มาตรฐานสากล 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ พัฒนากระบวนการ

การบูรณาการงานวิจัยเข้า

กับการจัดการเรียนการ

สอน  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้ งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 ๓. พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการวิชาการ การ

แลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู้  

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

๒. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน

การบริการวิชาการโดย

บูรณาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ การพัฒนา

ความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชน

ท้องถิ่นให้ เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน  

 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชน

ใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๒.๒ พัฒนากระบวนการ

การบู รณาการบริ การ

วิชาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอน / งานวิจัย / 

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้ านการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ / หรือเอกชนทั้งในและ/

หรอืต่างประเทศ 

นโยบายที่  ๓ พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ อการบริ หารจั ดการ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธ ิ

ภาพระบบสารสน เทศเพื่อ

การบริหารจัดการรองรับ

ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ

๑. มีระบบสารสนเทศที่

รองรับความเจริญก้าว หน้า

ท า ง วิ ช าก า ร อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๑ .  พั ฒนา  ยก ระดั บ

ทรัพยากรและเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ มี ความ

เสถียรภาพครอบคลุมในการ

ปฏิบัติงาน 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

เป็ นที่ ยอมรับในระดั บ

สากล 

๒. ยกระดับฐานข้อมูลและ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เชื่อถือได้ 

  ๒. บูรณาการสารสนเทศ

เข้ากับการเรียนการสอน  

งานวิจัย  บริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑. พัฒนาและเพิ่มทักษะ

ความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

อาจารย์ บุ คลากรและ

นักศึกษาให้สามารถน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๔  ส่งเสริม  สืบ

สาน  ท านุบ ารุง  และพัฒนา

ศิลปะวัฒน ธรรมให้มีความ

โดดเด่น 

 

๕. ส่งเสริม สืบสาน ท านุ

บ า รุ ง แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ให้ มี ความโดดเด่ นสู่

สากล 

 

๑. บัณฑิตมี จิ ตส านึ ก

อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสาน  

สร้ างองค์ ความรู้ และ

ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ แสดงถึ ง เอกลั กษณ์

และอัตลักษณ์ศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต ้

 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒน 

ธรรมใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๒ ปลูกฝังจิตส านึกการ

สื บสานอนุ รั กษ์ ศิ ลป 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่ นอี สานใต้ ให้ กั บ

นักศกึษา 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความ

ร่ วมมื อทางด้ านศิ ลป 

วัฒนธรรมภู มิ ปั ญญา

ท้ องถิ่ นกั บหน่ วย งาน

ภายนอกเพื่ อเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

นโยบายที่ ๕ ยกระดับการ

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี

คุณภาพสูงขึ้นจนสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

๖. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากรทุกระดับสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

สู่มาตรฐานสากล 

๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่

มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ต า ม เ กณฑ์

มาตรฐานของคณะกรรม 

การการอุดมศกึษา (สกอ.) 

๑.๑ จั ดท าแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรให้มี

มาตรฐานตามกรอบของ

ส านักงานคณะ กรรมการ

การอุ ดมศึกษา (สกอ.)          
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 สู่ความเป็นนักปฏิบัติมือ

อาชีพ 

๒. พัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยา 

ลั ยอย่ างมื ออาชีพและ

สามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

๒.๑  เสริ มสร้ า งและ

สนั บสนุ นอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีทักษะและขีด

ความสามารถในการท าวิจัย  

บริการวิชาการ  การจัดการ

เรียนการสอนโดยสื่อสาร

ด้ วยภาษาอั งกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพย์สิน และสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางใน

การแสวงหารายได้ 

๗. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยา 

ลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบ

กลไกการบริหารจัดการ

ท รั พ ย์ สิ น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและสามารถ

เพิ่มรายรายได้ ให้พึ่ งพา

ตนเองได้ 

นโยบายที่ ๗ ปลูกฝังค่านิยม

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมคุณภาพ  

 

๘.  สร้ างวั ฒนธรรม

องค์กรในการปฏิบัติงาน

ที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรม

คุณภาพ 

๑ . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม

จงรักภักดีต่อองค์กรและมี

วัฒนธรรมองค์ กรที่ มี

คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคุณภาพ 

 

๑.๑ สร้างกลไกวัฒนธรรม

องค์กรแก่บุคลากรทุ ก

ระดั บและนั กศึ กษาที่

มุ่ งเน้ นการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้าง

ค่ านิ ยมขององค์กรที่ มี

วัฒนธรรมคุณภาพ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรบุคคลให้กับ

บุคลากรทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิ  

ภาพ 

๒.๑พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สร้าง

แรงจูงใจ  สวัสดิการและ

สิทธิ ประโยชน์แก่บุคลา 

กรทุกระดับเพื่อให้มีคุณ 

ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ รั ก ษ า
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

บุ ค ล า ก ร ที่ ดี อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

๙. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมา       

ภบิาล 

๓. มีระบบกลไกการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

๓.๑ พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพเพื่ อ

ก่อให้ เกิดผลประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 

๓.๒ ระดั บพัฒนาคุณ 

ธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ  (แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ ๑  
 เร่งรัดการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศกึษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และสอด 

คล้องกับความต้องการของสังคม 

๑.๑.๑ จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอด 

คล้อง กับความต้องการของสังคมและประเทศ 
ไม่มกีารปรับปรุง 

๑.๑.๒ จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและ

ประเทศ 

5 หลักสูตร 

๑.๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านั กงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่าน

เกณฑก์ารประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

64 หลักสูตร 

๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรองการ

รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศกึษาต่อ 

๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิเศษ ความประพฤติดี หรือผู้ด้อยโอกาสทาง

การศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

70 คน 

๑.๒.๒ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ 3,800 คน 

๑.๓ จัดระบบทรัพยากรในการจัดการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา 

14 สาขา 

๒.๑.๒ จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

53 โครงการ 

๒.๑.๓ ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๑.๔ จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

63 โครงการ 

๒.๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

๒.๒ สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน 

๒.๒๑ จ านวนโครงการการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน 

23 โครงการ 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๒.๓.๑ จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน
วิชาการและวิ ชาชีพในระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

30 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2  
เร่งรัดการวิจัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่และบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย

ใหม่สูม่อือาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑.๑ ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
ร้อยละ 27 

๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิจั ยที่ น าไปใช้

ประโยชน ์
46 ผลงาน 

๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
56 ผลงาน 

๑.๒.๒ จ านวนงบประมาณอุดหนุน 

ทุนวิจัย  
24 ล้านบาท 

๑.๒.๓ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
10 ผลงาน 

๑.๓  พัฒนากระบวนการการบูรณา

การงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.๓.๑ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  
31 ผลงาน 

๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิ จั ยและนวั ตกรรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

๑.๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

15 หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.๑.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองต่อชุมชน 
50 โครงการ 

1.๑.๒ จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 
24 แหล่ง 

1.๑.๓ จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
20 หลักสูตร 

1.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทางวิชาการ 
ร้อยละ 80 

1.๒ พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.๒.๑ จ านวนโครงการบูรณาการการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

43 โครงการ 

1.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และ /หรือ เอกชนทั้ ง ในและ /หรื อ

ต่างประเทศ 

1.๓.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ      

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ 

41 หน่วยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ

เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

มหาวิ ทยาลั ยที่ มี ต่ อการใช้ งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 

๑.๒ ยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ 

๑.๒.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 
อันดับที่ 37 

๑.๒.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ  (University 

Ranking) 

อันดับที่ 4 

2.1  พัฒนาและเพิ่ มทักษะความรู้

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และ

นักศกึษาใหส้ามารถน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32 โครงการ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวามโดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ สง่เสริม  สืบสาน สร้างองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

ใหม้ีมาตรฐาน 

๑.๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

อีสานใต ้
1 ฐานข้อมูล 

๑.๑.๒ จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 13 ผลงาน 

๑.๑.๓ จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาน าไปสู่

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

8 ชิ้นงาน 

๑.๒ ปลูกฝั งจิตส านึกการสืบสาน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานใต้ใหก้ับนักศกึษา 

๑.๒.๑ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
40 โครงการ 

๑.๒.๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
14,000 คน 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

หน่ วยงานภายนอกเพื่ อ เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

๑.๓.๑ จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ         

และ/หรือเอกชนทั้ งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 
17 หนว่ยงาน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 5 
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดับใหม้ีคุณภาพสูงขึน้ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมคีุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

สู่การปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานของส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มสีมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ และ

บุคลากรให้มีมาตรฐานตามกรอบของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 
17 คน 

๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อใน

ระดับ ป.เอก 
23 คน 

๒.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์

และบุ คลากรให้ มี ทั กษะและขี ด

ความสามารถในการท าวิจัย บริการ

วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๑ จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 
36 โครงการ 

๒.๑.๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑก์ารสอบภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 30 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยใหสู้งสุด  

ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพย์สิน

และเพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

ร้อยละ 10 

๑.๑.๒ จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 35 ช่องทาง 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เน้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

    บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.๑  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้น

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วน

ร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านิยมของ

องค์กรที่มวีัฒนธรรมคุณภาพ 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการที่ปลูกจติส านึกใหเ้กิด

วัฒนธรรมองค์กร 
20 โครงการ 

๑.๑.๒ จ านวนโครงการจัดการอบรมพัฒนา

ความเป็นผูน้ า 16 โครงการ 

๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สร้างแรงจู งใจ  สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตและรักษาบุคลากรที่ดีอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1๑.๑ ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 
ระดับ 4.00 

1.๑.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่

เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 92 

1.๑.๓ ระดับความส าเร็จการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 

1.๒ ระดับพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

๓.๒.๑ ระดับความส าเร็ จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4 ระดับ 
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แผนปฏิบัตริาชการ (แสดงหน่วยงานผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

     ตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑.  บัณฑติมคีวามรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา  ทักษะทางสังคม มีการ 

    สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

          2.  บัณฑติเป็นนักปฏิบัติมืออาชพีที่สามารถสร้างความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 

    และผูป้ระกอบการ รูเ้ข้าใจ เข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

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

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

2 จ านวนหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

  

  

  

  

  

  

  

๕ 

๑ 

๓ 

๑ 

- 

- 

- 

- 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ประกัน

คุณภาพการศกึษา 

หลักสูตร 

 

 

 

๖๔ 

๑๒ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   

  
หลักสูตร 

  

  

๔ 

๗ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนนักเรียนเรียนดี ความสามารถ

พิ เศษ ความประพฤติดีหรือผู้ด้อย 

โอกาสทางการศกึษาเข้าศกึษาต่อ  

คน 

 

๗๐ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

5 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศกึษาต่อ  คน ๓,๘๐๐ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการ

จัดการเรยีนการสอน 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา  

  

  

  

  

สาขา 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

- 

- 

๑ 

๓ 

๓ 

๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

๕๓ 

๑๔ 

๕ 

๑๔ 

๙ 

๖ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

9 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณธรรม

จรยิธรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนส าหรับโลกศตวรรษ          

ที ่๒๑ 

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

๖๓ 

๑๒ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๑ 

๔ 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 จ านวนโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน  

  

  

  

  

โครงการ 

  

  

  

  

  

  

๒๓ 

๒ 

๓ 

๕ 

๓ 

๓ 

๗ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้าน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 

๒ 

๒ 

๒ 

๗ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

    (กองพัฒนานักศกึษา) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา 

     สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมเ่ป็นแหล่ง 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัย

ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๒๗ 

๒๔ 

๒๐ 

๓๐ 

๒๐ 

๕๐ 

๒๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 

๑๕ 

๑๕ 

๑๐ 

๓ 

๓ 

๗ 

๘ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนผลงานวิจั ยที่ ไ ด้ รั บการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

๕๖ 

๑๕ 

๕ 

๕ 

๒ 

๙ 

๑๐ 

๑๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

4 จ านวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ล้านบาท ๒๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 

 

๑๐ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

6 จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการในด้าน

ต่างๆ  

 

ผลงาน 

 

๓๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๔ 

๓ 

๓ 

๗ 

๑๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 

๒ 

๒ 

๑ 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

๓ 

ภาพรวม 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

                                    เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพื่อถ่ายทอด 

                                          เทคโนโลยี สู่การพัฒนาความรู ้ทักษะอาชีพในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 อย่างยั่งยืน 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองตอ่ชุมชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐ 

๙ 

๒ 

๕ 

๘ 

๓ 

๓ 

๗ 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการ

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แหลง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 

๑ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๓ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

๑ 

๒ 

๒ 

๒ 

๑ 

๓ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การและชุมชนที่ได้รับบริการทาง

วิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 จ านวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน / 

งานวิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ 

 

๔๓ 

๙ 

๓ 

๒ 

๕ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักงานบริการวิชาการ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๓ 

๗ 

๘ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- บัณฑติวิทยาลัย 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

- ส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐและ /  หรือเอกชนทั้ ง ใน

ประเทศและ /หรือต่างประเทศ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 

๑ 

๖ 

๒ 

๗ 

๑ 

๓ 

๓ 

๑๐ 

๒ 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานบริการวิชาการ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับ 

     ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้ อยละความพึ งพอใจของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต่อ

การใช้งานระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 

 

 

๘๐ 

 

 

ส านักวิทยบรกิารฯ 

 

 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 

อันดับ 

 

๓๗ 

  

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดั บภาคตะวั นออก เฉี ย ง 

เหนอื (University Ranking) 

อันดับ 

 

 

๔ 

 

 

  

  

  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑๕ 

๕ 

๓ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มคีวาม 

     โดดเด่นสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  บัณฑติมีจติส านึกอนุรักษ์ ส่งเสริม  สบืสาน สรา้งองค์ความรูแ้ละ 

          ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 
ฐานขอ้มูล 

   

๑ 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

2 จ านวนงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

๓ 

๑ 

๒ 

๒ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

- ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 จ านวนงานศิลปะและมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและ

พัฒนาน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  

  

  

  

  

ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

โครงการ 

 

๔๐ 

๑๘ 

๒ 

๒ 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๒ 

 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

   (กองพัฒนานักศกึษา) 

5 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒน 

ธรรมอีสานใต้ 

คน 

 

 

๑๔,๐๐๐ 

 

 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

 

6 จ านวนเครือข่ ายหน่ วยงาน

ภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้งใน

ประเทศและ / หรอืต่างประเทศ 

  

  

  

  

  

หนว่ยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

๑๗ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑๐ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรมฯ 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - ส านักงานอธิการบดี 

  (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน 

     อย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานของส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการ 

    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมอือาชีพและสามารถ 

    แขง่ขันได้ในระดับสากล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่

ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

และวิชาชีพ  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๓ 

กองการบริหารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- คณะวทิยาศาสตร์ 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 จ านวนอาจารย์และที่ศึกษาต่อ

ในระดับ ป.เอก  

  

  

  

  

  

คน 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 

๘ 

๕ 

๒ 

๗ 

- 

๑ 

กองการบริหารงานบุคคล 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖ 

๕ 

๒ 

๒ 

๔ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑๐ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ 

 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ผา่นเกณฑก์ารสอภาษาอังกฤษ 

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

      ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเพิ่มรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของเงินรายได้ที่มาจาก

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในแต่

ละปี  

ร้อยละ 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

2 จ านวนช่องทางการจัดหารายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 

๒๐ 

๑ 

- 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

 - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุง่เน้นการมีคุณธรรม จรยิธรรม 

     และวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 

    คุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหก้ับ 

                                             บุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนโครงการที่ ปลูกจิ ต 

ส านกึใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์ร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

๔ 

๒ 

๑ 

๒ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

2 จ านวนโครงการจัดการอบรม

พัฒนาความเป็นผู้น า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 

๔ 

๒ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน ์

ร้อยละ 

  

   

๙๐ 

  

  

ส านักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ระดั บค วามส า เ ร็ จ ข องกา ร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๔.๐๐ 

๔.๐๐ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๓.๕๑ 

๔.๐๐ 

๔.๐๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปและวัฒนธรรม 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่เป็นไปตามแผน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๒ 

๙๒ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๙๒ 

๘๐ 

๙๐ 

๙๐ 

๘๕ 

๘๐ 

๙๐ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักบริการวิชาการ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการฯ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ เป้าหมาย  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จการจัดการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัย 

 - ส านักงานอธิการบดี 

 - คณะครุศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 

 - คณะวทิยาการจัดการ 

 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - บัณฑติวิทยาลัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 - ส านักวิทยบริการ 

 - ส านักศลิปวัฒนธรรม 

4 

 

 

ระดับความส าเร็จการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน 

ระดับ 

  

  

๔ 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 
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โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1 พัฒนาคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

วชิาการและวชิาชพีเปน็ที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล
๒ ๖ ๑๓ ๕๓๒ 55,197,502     

2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดบั

คณุภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล
1 4 7 ๕๙ 36,979,530     

3 พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยืน

1 3 6 ๒๔ 1,573,400       

4 พัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ 

เพือ่การบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้

ทางวชิาการเปน็ที่ยอมรับในระดบัสากล

2 3 4 ๔๙ 11,931,700     

5 สง่เสริม สบืสาน ท านบุ ารุงและเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดดเดน่สู่

สากล

1 3 6 ๕๔ 1,997,000        

6 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานอาจารย์และ

บคุลากรทกุระดบัสู่การปฏบิตังิานอย่างมอื

อาชพีสู่มาตรฐานสากล
๒ 2 4 ๒๒ 5,887,000       

7 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและสทิธิ

ประโยชนข์องมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และเกดิประโยชนส์งูสดุ
1 1 2 ๒ -                   

8 สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิตังิานที่

มุ่งเนน้การมคีณุธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคณุภาพ

2 2 3 ๑๓๔ 11,130,006      

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 1 2 4 ๑๔๖ 547,871,762  

13 26 49 1,022  672,567,900  รวม

จ ำนวนเงนิ

งบประมำณ(บำท)

ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

จ ำนวน 

กลยทุธ์

จ ำนวน

ตัวชี้วัด

จ ำนวน

โครงกำร

ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1

จ ำนวน

เป้ำประสงค์
ประเด็นยทุธศำสตร์
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55,197,502

1 โครงการปรับปรุงและตดิตามการใชห้ลกัสตูร คณะครุศาสตร์ 7 ก.พ. 61 30,000

๒ โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสาขาวชิา

ดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ ม.ิย. 61 80,000

3 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ก.ค. 

61

10,000

๔ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา

คณะครุศาสตร์  - 15,750

5 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ส าหรับนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ

คณะครุศาสตร์  - 14,020

๖ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร สาขาวชิาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์  - 10,500

7 โครงการสนบัสนนุการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค.-ธ.ค.60 60,000

๘ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา

แหง่ชาต ิ(TQF) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 8 พ.ย.60 30,000

โครงการ หน่วยงาน

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูรให้

เปน็ไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดม ศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : เร่งรัดการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูง ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี โดยมกีารพัฒนานักศกึษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  :  พัฒนาคุณภาพบัณฑติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

9 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา

แหง่ชาต ิ(TQF) สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 8 พ.ย. 60 20,000

๑๐ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 พ.ย. 60 20,000

11 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 60 20,000

๑๒ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธุรกติ สาขาวชิาการเงนิและการ

ธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60 10,000

13 โครงการพัฒนาหลกัสตูรใหมสู่่หลกัสตูรที่มคีณุวุฒทิี่สงูขึ้น คณะวทิยาการจัดการ 14 ธ.ค. 60 30,000

๑๔ โครงการพัฒนา และบริหารหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร์ 4 ต.ค. 60 50,000

15 โครงการทวนสอบหลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑติสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 3-5 ม.ิย. 61 30,100

๑๖ โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ค.-1 ก.ค 61 15,000

17 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบ TQF คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค-ธ.ค. 60 10,000

๑๘ โครงการทวนสอบสาขาวชิาวทิยศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-31 พ.ค. 

61

10,000

19 โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตสิาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 5-6 ก.ค. 60 20,000

๒๐ โครงการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการกอ่นจบการศกึษาของ

นกัศกึษาสาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 11-15 ธ.ค. 60 15,100

21 โครงการตดิตามคคณุภาพการผลติบณัฑติเพือ่ยกระดบัสู่

มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 60-30 ม.ิย. 

61

10,000
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๒๒ โครงการพัฒนาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30พ.ค. 

61

40,000

23 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 พ.ย. 

61

20,100

๒๔ โครงการสนบัสนนุการจัดท าหลกัสตูรตามกรอบ TQF คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

25 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเกา่ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา

แหง่ชาต ิTQF

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

๒๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.-ธ.ค. 60 5,000

27 โครงการพัฒนาหลกัสตูรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

๒๘ โครงการจัดท าแผนงานตา่งๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  - 30,000

29 โครงการพัฒนาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000

๓๐ สนบัสนนุงานวจิัยเพือ่พัฒนาหลกัสตูรการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 50,000

31 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 45,000

๓๒ โครงการพัฒนาหลกัสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

33 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๓๔ โครงการพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอกกแบบ

ผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

35 โครงการพัฒนาหลกัสตูร สภาวชิาการ  - 600,000

๓๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน TQF ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 500,000

37 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิสต์ามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒอุิดมศกึษา TQF

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

๓๘ โครงการตลาดนดัหลกัสตูร Open House คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 3 - 6 ต.ค. 60 25,000

39 โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรและแนะแนวการศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60-31 ม.ีค. 

61

15,000

๔๐ โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร 9 สาขาวชิา คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

54,000

41 โครงการประชาสมัพันธค์ณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-31 ก.ค. 

61

100,000

๔๒ โครงการประชาสมัพันธส์าขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 31 ต.ค. 61 5,000

43 โครงการแตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนส าหรับนกัศกึษาใหม่

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 26-27 ก.ค. 61 5,000

๔๔ โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์

คณะวทิยาศาสตร์ 18-20 ก.ค. 61 10,000

45 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษานกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1สาขาวชิา

ชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60 1,000

2. พัฒนากระบวนการคดักรอง

การรับนกัเรียนและนกัศกึษาเขา้

ศกึษาตอ่
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๔๖ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  ประจ าป ี 2561

คณะวทิยาศาสตร์ ก.ค. 61 20,000

47 โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิาเคมสีู่ผลสมัฤทธิ์ทาง

การศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 19-20 ก.ค. 61 30,000

๔๘ โครงการเตรียมความพร้อมแกน่กัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้มสู่มาตรฐานวชิาการและวชิาชพี

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-15 พ.ค. 

61

10,000

49 โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 14-15 ก.ค. 61 10,000

๕๐ โครงการเตรียมความพร้อมในการใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลยั คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. - ธ.ค. 60 10,000

51 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหมส่าขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 5,000

๕๒ โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาและตอ้นรับนอ้งใหมส่าขาสตัวศาสตร์

ประจ าปกีารศกึษา 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 2,000

53 โครงการพัฒนากระบวนการรับนกัศกึษาและประชาสมัพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.-พ.ย. 60 5,000

๕๔ การประชาสมัพันธก์ารรับนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรของคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 50,000

55 การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

๕๖ โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 45,000

57 โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

๕๘ โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

59 โครงการประชาสมัพันธก์ารรับนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรและ

การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

๖๐ โครงการจัดท าคู่มอืนกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2561 ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 500,000

61 โครงการสนบัสนนุการรับนกัศกึษาใหม ่ปกีารศกึษา 2562 ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 2,000,000

๖๒ โครงการสง่ผู้บริหารเขา้ร่วมสมัมนา คณะครุศาสตร์  - 100,000

63 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพคณาจารย์และบคุลากรในการปฏบิตังิาน คณะครุศาสตร์  - 682,000

๖๔ โครงการครุศาสตร์กา้วหนา้พัฒนาการศกึษาไทย คณะครุศาสตร์ 10-12 ก.ค. 61 300,000

65 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์สาขานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 15-25 ธ.ค. 60 5,000

๖๖ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 23-25 ม.ีค. 61 10,000

67 โครงการสมัมนาคณาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 5-6 พ.ค. 61 20,000

๖๘ โครงการศกึษาดงูานของคณาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 8-12 ม.ิย. 61 20,000

69 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  - 66,400

๗๐ โครงการสมัมนาดนตรีอาเซยีน คณะครุศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 20,000

71 โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การอบรมและประชุมวชิาการของ

อาจารย์และนกัศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์  - 75,000

๗๒ โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การอบรมและประชุมวชิาการของ

อาจารย์และนกัศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์  - 35,000

73 โครงการพัฒนาคณาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอนและการวจิัย 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์  - 20,000

3. จัดระบบทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอนใหม้ี

ประสทิธภิาพ
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๗๔ โครงการพัฒนาคณาจารย์หลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑติ คณะครุศาสตร์ 35,000

75 โครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหมแ่ละบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ 11 ต.ค. 60 5,000

๗๖ โครงการพัฒนาคณาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะครุศาสตร์ 22 พ.ย. 60 30,000

77 โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการผลติผลงานวชิาการของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์  - 45,000

๗๘ โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา กลุ่ม

วชิาพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์  - 50,000

79 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลกัสตูรนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.- 31 ม.ีค. 15,000

๘๐ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 60-20 ม.ีค.

 61

45,993

81 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์  - 225,008

๘๒ โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 15-30 ต.ค. 60 34,219

83 โครงการจัดหาวัสดพุัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาเทคโนฯการศกึษา คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ก.ค. 

61

211,200

๘๔ โครงการ จัดซื้อ จัดหาสื่ออุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัด

การศกึษา กลุ่มวขิาหลกัสตูรและการสอน

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.60-30 ม.ิย. 

61

135,900

85 โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.60-ม.ิย.61 64,773

๘๖ โครงการจัดหาสื่อวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ต ารา เพือ่การเรียนการสอน 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ส.ค. 

61

126,415
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87 โครงการบริหารจัดการกลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว กลุ่มวชิา

จิตวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 353,683

๘๘ โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60 40,000

89 โครงการจัดหาวัสดแุละอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60 90,000

๙๐ โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค.60 47,171

91 โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพือ่สง่เสริมการเรียนการสอนของกลุ่มวชิา

ทดสอบและวจิัยการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค.60-ก.ย.61 140,000

๙๒ โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา 

กลุ่มวชิาพื้นฐานการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 9 ก.พ. 31 ก.ค.60 80,100

93 โครงการจัดหา สื่อวัสด ุและต าราประกอบการเรียนการสอน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.

61

104,768

๙๔ โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานและวัสดวุทิยาศาสตร์ ประจ าสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค.60-30 ม.ิย. 

61

44,700

95 โครงการจัดหาวัสดเุพือ่การเรียนการสอน สาขาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 10 ต.ค.-10ก.ค. 61 174,126

๙๖ โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-

30 ก.ค. 61

100,000

97 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ทางดา้นดนตรี คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60 10,000

๙๘ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ธ.ค. 

60

45,000

๑๐๐ โครงการพัฒนาครูมอือาชพี โรงเรียนสาธติ  - 45,000
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101 โครงการอาหารกลางวันนกัเรียน โรงเรียนสาธติ  - 3,422,000

๑๐๒ โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน โรงเรียนสาธติ  - 1,199,700

103 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองนอนและของใช้ โรงเรียนสาธติ  - 520,800

๑๐๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ  - 48,000

105 โครงการพัฒนาหอ้งเรียนสู่ความเปน็เลศิ โรงเรียนสาธติ  - 110,000

๑๐๖ โครงการโรงเรียนสเีขยีว (Green School) โรงเรียนสาธติ  - 65,000

107 โครงการสนบัสนนุบคุลากรเขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ส.ค. 61 100,000

๑๐๘ โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

คณะมนษุศาสตร์ฯ  - 20,000

109 โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย สู่นกัวจิัยเพือ่

พัฒนาทอ้งถิ่น

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 30,000

๑๑๐ โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ิย. 61 180,000

111 โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคลสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60- พ.ค. 61 91,000

๑๑๒ โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 210,000

113 โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 120,000

๑๑๔ โครงการพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-พ.ย. 61 91,000
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115 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 60-31 ก.ค. 

60

83,000

๑๑๖ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิานติศิาสตร์ใหม้ทีกัษะความรู้

ความสามารถเพิม่ขึ้น

คณะมนษุศาสตร์ฯ 5-6 ก.ค. 61 90,000

117 โครงการพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น 

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ฯ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 60-31 ก.ค. 

61

49,000

๑๑๘ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะและการออกแบบ คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 60-31 พ.ค. 

61

49,000

119 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาดนตรี คณะมนษุศาสตร์ฯ  - 42,000

๑๒๐ โครงการการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ค. 61 21,000

121 โครงการพัฒนาบคุลากรกลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ 5-8 ม.ค. 61 21,000

๑๒๒ โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ค. 61 20,000

123 โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรและนกัศกึษาคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ีค. 61 10,000

๑๒๔ โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 17-18 ม.ีค. 61 30,000

125 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ค. 61 566,900

๑๒๖ โครงการจัดหาทรัพยากร วัสด ุและครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนนุการจัดการ

เรียนการสอนคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ค. 61 1,333,200
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127 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

รัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 113,600

๑๒๘ โครงการสง่เสริมสนบัสนนุสื่อการสอนรายวชิาการศกึษาทั่วไป

สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม

คณะมนษุศาสตร์ฯ 20 ม.ค. 61 28,700

129 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบริหารงานและสนบัสนนุการเรียน

การสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 600,000

๑๓๐ โครงการจัดหาและซอ่มแซมวัสดคุรุภณัฑส์าขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60- ก.ย. 61 69,000

131 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาไทย

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60 -ก.ย. 61 20,000

๑๓๒ โครงการพัฒนาและสง่เสริมการเรียนการสอนสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 60 -  31 

ก.ค. 61

36,200

133 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 15 ม.ค. – 28 พ.ค. 

61

30,000

๑๓๔ โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ก.ย. 60– 31 พ.ค.

 61

40,200

135 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะและ

การออกแบบ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ก.ย. 60– 31 พ.ค.

 61

5,000

๑๓๖ จัดหาวัสดอุุปกรณ์ดนตรีรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาดนตรี คณะมนษุศาสตร์ฯ ไตรมาส 1 (มกราคม 

2561)

129,000
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โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

137 จัดหาวัสดอุุปกรณ์ดนตรีรองรับการจัดการเรียนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป คณะมนษุศาสตร์ฯ ไตรมาส 2 (กมุภาพันธ์

 2561)

40,800

๑๓๘ โครงการด าเนนิงานเพือ่จัดการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค.60 -  30 ก.ย.

 61

30,000

139 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนดา้น

ปรัชญาและศาสนา

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ต.ค.60 -  30 ก.ย.

 61

36,900

๑๔๐ โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการจัดการเรียนการสอนดา้น

ประวัตศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1ต.ค.60- 30ก.ย. 61 41,700

141 โครงการสนบัสนนุทางวชิาการผลติสื่อ /ต ารา คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

100,000

๑๔๒ โครงการพัฒนาอาจารย์เขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ค. - 30 ก.ค. 61 50,000

143 โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพือ่พัฒนาคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 03 20,000

๑๔๔ โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรคณะวทิยาการจัดการและเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 - 3 พ.ค. 2561 150,000

145 โครงการเพิม่พูนศกัยภาพผู้บริหารและพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

27,000

๑๔๖ โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

59,500

147 โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

175,000
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๑๔๘ โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

110,972

149 โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

28,000

๑๕๐ โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

147,500

151 โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

224,000

๑๕๒ โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

167,180

153 โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

232,000

๑๕๔ โครงการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ดา้นการอบรมสมัมนา /ประชุม

วชิาการ/น าเสนองานวจิัย สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

161,000

155 โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ส านกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

836,091

๑๕๖ โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอนสาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

12,650

157 โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพือ่จัดการเรียนการสอน สาขาวชิาการ

บญัช ี2560

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

101,171
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โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๑๕๘ โครงการจัดหาวัสดสุ านกังานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

14,531

159 โครงการจัดซื้อวัสดสุ านกังานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

32,000

๑๖๐ โครงการจัดหาวัสดสุ านกังาน สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

10,376

161 โครงการปรับปรุงเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิารสู่ความเปน็เลศิและ

ซอ่มแซมครุภณัฑ์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

351,480

๑๖๒ โครงการพัฒนคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ค.61 889,000

163 โครงการอบรมบคุลากรใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ 4 ต.ค. 60 10,100

๑๖๔ โครงการสนบัสนนุการท าผลงานวชิาการคณาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค. 60-31 ก.ค. 

61

140,000

165 โครงการจัดการท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 6 ต.ค. 60-31 ก.ค. 

61

200,000

๑๖๖ โครงการจัดการความรู้ คณะวทิยาศาสตร์ เม.ย.- ม.ิย. 61 30,100

167 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ม.ิย. 61 30,000

๑๖๘ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 30 ต.ค. 60 - 30 

ก.ค.61

40,000

169 โครงการเทคนคิการเขยีนต าราส าหรับคณาจารย์สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 16-17 ม.ิย.61 25,000
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โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๑๗๐ โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการผลติต าราคณาจารย์สาขาสถติิ

ประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ค. 61 30,000

171 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาฟสิกิสเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างานวจิัย

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ต.ค.6,7 ม.ค.61, 

4 เม.ย.61, 6 ก.ค.61

51,000

๑๗๒ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาฟสิกิสเ์พือ่ประสทิธภิาพในการท างาน คณะวทิยาศาสตร์ 8 ต.ค. 6,7 ม.ค. 61,

 4 เม.ย. 61,6 ก.ค.61

51,000

173 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค.60- 15 ก.ค.

61

100,000

๑๗๔ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค.60- 15 ก.ค.

61

54,000

175 โครงการพัฒนาบคุลากรอบรม/สมัมนา/ดงูานสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค.,15 ธ.ค.

60,15 ม.ีค.,15 พ.ค.

,15 ก.ค.61

40,000

๑๗๖ โครงการพัมนาบคุลากรสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค.60-15 ก.ค.

61

56,000

177 โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ปะจ าสาขาวชิาสาธาณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30ก.ย. 

61

113,400

๑๗๘ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรับ

การเขา้สู่สมาคมอาเซยีนประจ าป ี2561

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

179 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ พ.ย. 60- ก.พ. 61 60,000
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โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๑๘๐ โครงการเพิม่พูนทกัษะความรู้ทางดา้นวชิาการ วจิัย เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่

ทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-15 ก.ค. 

61

30,000

181 โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-15 ก.ค.61 30,000

๑๘๒ โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนการสอนที่ทนัสมยั คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-15 ก.ค.61 35,300

183 โครงการเสริมสร้างและสนบัสนนุอาจารย์และบคุลากรใหม้ทีกัษะและ

ความสามารถทางวชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-15 ก.ค.61 116,000

๑๘๔ โครงการสง่เสริมเผยแพร่ผลงานทางวชิาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-15 ก.ค. 

61

50,000

185 โครงการพัฒนาศกัยาภาพการเรียนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่ง

ทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 5 ต.ค.60-15 ก.ค.61 127,000

๑๘๖ โครงการจัดซื้อหนงัสอื คณะวทิยาศาสตร์ 16 ต.ค.60 12,000

187 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค.60,10 ม.ค.,

10 เม.ย.61

227,400

๑๘๘ โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการสอนปกีารศกึษา 

2561

คณะวทิยาศาสตร์ 19 ต.ค.,19 ธ.ค.,19

 ก.พ.,19 เม.ย.,19 

ม.ิย.61

60,000

189 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย์และ

นกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย.60,15 ม.ค.

,15 ม.ีค.,15 ม.ิย.61

33,900

๑๙๐ โครงการจัดหาปรับปรุงซอ่มแซมวัสดอุุปกรณ์และครุภณัฑเ์พือ่การ

เรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ต.ค.60,7ม.ค.,4 

เม.ย.,6 ก.ค.61

11,600
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โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

191 โครงการจัดหาวัสดสุาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค.60-8 พ.ค.

61

274,400

๑๙๒ โครงการจัดซื้อวัสดสุารเคม ีและซอ่มแซมครุภณัฑส์าขาวชิาวทิยา 

2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค.60-31 ก.ค.61 316,600

193 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค.60-31 ก.ค.61 303,400

๑๙๔ โครงการจัดซื้อวัสดสุาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค.60-15 ม.ค.

61

20,000

195 โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มประจ าป ี 2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.-15 พ.ค.61 187,300

๑๙๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสนอสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.60-พ.ค.61 323,500

197 โครงการพัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน

สาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 10 ม.ค.60 10,000

๑๙๘ โครงการการบริหารจัดการศกึษาของสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค.60-31 ก.ค.61 113,900

199 โครงการจัดสื่อวัสดอุุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค.60-31 ก.ค.61 336,100

๒๐๐ โครงการหอ้งปฏบิตักิารเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ิย.61 10,000

201 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร สายสนบัสนนุ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

๒๐๒ โครงการอบรมเชงิปฏบิตังิาน น าเสนอผลงานอย่างไรใหไ้ดร้างวัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 30,000

203 โครงอบรมเชงิปฏบิตักิาร เทคนคิการสอน 4.0 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 30,000

๒๐๔ โครงการยกระดบัผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 61 10,000
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205 โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานสาขาวชิา

สตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 90,000

๒๐๖ โครงการเพิม่วสิยัทศันก์ารศกึษาดา้นสาขาวชิาสตัวศาสตร์แกค่ณาจารย์

 บคุลากร และนกัศกึษาประจ าปกีารศกึษา 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. 61 30,000

207 โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. 60,ก.พ. 61,

พ.ค. 61

53,000

๒๐๘  โครงการการเพิม่ทกัษะการเพาะขยายพันธุไ์รแดง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 ก.พ. 61 5,000

209 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุคลากรสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 120,000

๒๑๐ โครงการเพิม่วสิยัทศันก์ารศกึษาแกอ่าจารย์ บคุคลากรและนกัศกึษา

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค 61 57,800

211 โครงการแขง่ขันทกัษะวชิาการและวชิาชพี สร้างเครือขา่ย นกัศกึษาและ

อาจารย์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 35,000

๒๑๒ โครงการเพิม่ทกัษะวชิาการและวชิาชพี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 12 คร้ัง 60,000

213 โครงการผลติสื่อการสอน บทความวชิาการ ต ารา หนงัสอื คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. 60 50,000

๒๑๔ โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ

หลกัสตูร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

215 โครงการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 20,000

๒๑๖ โครงการจัดหาวัสด ุสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 52,900



67

55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

217 โครงการปรับปรุง ซอ่มแซมครุภณัฑ ์และสิ่งกอ่สร้างเพือ่พัฒนาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

๒๑๘ โครงการจัดหา ซอ่มแซมครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิาร และ

สิ่งกอ่สร้าง ทางดา้นสาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

219 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิตักิารและซอ่มแซมครุภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-30 พ.ย. 60 15,000

๒๒๐ การจัดหา ปรับปรุง ซอ่มแซม ครุภณัฑป์ระกอบและสิ่งกอ่สร้าง

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  - 10,000

221 การจัดสรรงบประมาณเพือ่เพิม่คณุภาพบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การบริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 80,000

๒๒๒ โครงการศกึษางานดา้นเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และการปฏบิตัิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 200,000

223 การสนบัสนนุการจัดท าวารสารวจิัยและวชิาการคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 100,000

๒๒๔ โครงการพัฒนาบคุลากรสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 60,000

225 พัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 64,000

๒๒๖ โครงการพัฒนาอาจารย์และผลงานทางวชิาการสาขาวชิาเทคโนโลยี

สถาปตัยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000

227 โครงการจัดสรรงบประมาณเพือ่เพิม่คณุภาพบคุลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000
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๒๒๘ โครงการพัฒนาบคุลากรและผลงานทางวชิาการสาขาวชิาเทคโนโลยี

เซรามกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000

229 โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธแ์ละคน้ควา้อสิระ บณัฑติ  - 20,000

๒๓๐ โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นวชิาการอาจารย์และนกัศกึษา บณัฑติ  - 100,000

231 โครงการประชาสมัพันธรั์บสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ  - 40,000

๒๓๒ โครงการพัฒนานกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ  - 50,000

233 โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมขององคก์าร บณัฑติ  - 10,000

๒๓๔ โครงการจ่ายคา่ตอบแทนการสอน ธุรการ ที่ปรึกษา ฯลฯ บณัฑติ  - 7,600,000

235 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิป ์"เขา้คา่ยพีส่อน

นอ้ง"

คณะครุศาสตร์ 17-30 ก.ค. 61 30,000

๒๓๖ โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษากจิกรรม "การแสดงผลงานวจิัยนาฏ

การ 60"

คณะครุศาสตร์ 21-30 เม.ย. 61 47,000

237 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษา กจิกรรม "อบรมพัฒนาวชิาชพี

นกัศกึษากอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี.

คณะครุศาสตร์ 20- 24 พ.ย. 61 10,000

๒๓๘ โครงการวพิธิทศันานาฏยศลิปไ์ทย สาขานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1-10 เม.ย. 61 17,877

239 โครงการศกึษาดงูานดา้นศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 15-25 ธ.ค. 61 30,000

๒๔๐ โครงการพัฒนาคณุลกัษณะนกัศกึษา สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 1-30 ก.ค. 61 30,000

241 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารทางพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ีค. 61 28,800

๒๔๒ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนสขุศกึษาในสถานศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ีค. 61 46,200

243 โครงการศษิย์เกา่สมัพันธ ์สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 21 เม.ย. 61 20,000

4. พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนที่มุ่งเนน้ใหน้กัศกึษาเปน็นกั

ปฏบิตัอิย่างมอือาชพี ส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ
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๒๔๔ โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลกศ

ควรรษที่ 21สาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 60-25 

เม.ย. 61

270,000

245 โครงการพัฒนาคณุลกัษณะนกัศกึษาตามเกณฑ ์TQF สาขาเทคโนฯ

และนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค.60-ม.ีค. 61 120,000

๒๔๖ โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาเทคโนฯและนวัตกรรมการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 10-11 ก.พ. 61 30,000

247 โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีน คณะครุศาสตร์ 21 ก.พ. 61 8,000

๒๔๘ โครงการสนบัสนนุนกัศกึษาสง่ผลงานประกวด คณะครุศาสตร์ ก.พ.-ก.ย.61 50,000

249 โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด ์

4.0

คณะครุศาสตร์ 8 ก.พ. 61 20,000

๒๕๐ โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสาขาวชิาศกึษาปฐมวัย ชัน้ปทีี่ 5 คณะครุศาสตร์ 3 ม.ีค. 61 7,000

251 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 141,200

๒๕๒ โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการส าหรับนกัศกึษา ชัน้ปทีี่ 3 กลุ่มวชิา

จิตวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ 3-4 ก.พ. 61 59,200

253 โครงการพัฒนาคณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ต.ค.-เม.ย. 61 65,000

๒๕๔ โครงการพัฒนาทกัษะทางดนตรีส าหรับนกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิ 

สาขาวชิาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60-เม.ย.61 70,000

255 โครงการทดสอบทกัษะทางดนตรี คณะครุศาสตร์ ก.ค. 61 10,000

๒๕๖ โครงการคณุลกัษณะทางวชิาการทางดนตรีส าหรับนกัศกึษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ก.ค. 61 10,000
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257 โครงการฝึกอบรมการท าวจิัยในชัน้เรียน คณะครุศาสตร์ 24 ก.พ. 61 27,475

๒๕๘ โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 31 ก.ค. 61 20,000

259 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 17-18 ต.ค. 60 30,000

๒๖๐ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาผ่านกจิกรรมวันคริสตม์าส 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 25 ธ.ค. 60 30,000

261 โครงการแขง่ขันทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับนกัเรียน สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ พ.ย. 60 20,000

๒๖๒ โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการส าหรับนกัศกึษาใหม ่สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 4-5 พ.ย. 60 12,800

263 โครงการพัฒนานกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิดา้นวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 23-24 ธ.ค. 60 35,000

๒๖๔ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนสาขาวชิาฟสิกิส ์หลกัสตูร

ครุศาสตร์บณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 25 ก.ค. 61 10,000

265 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัย ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิา

ดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ เม.ย. 61 10,000

๒๖๖ โครงการสมัมนาทางดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 15,000

267 โครงการวารสาร Music And Culture คณะครุศาสตร์ ม.ีค. 61 20,000

๒๖๘ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษา สาขาวชิาการ

บริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 19-20 พ.ย. 60,

28-29 ม.ค. 61

30,000
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269 โครงการเสริมคณุลกัษณะความเปน็ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหาร

การศกึษาของนกัศกึษา สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 5 พ.ย. 60-19 ม.ีค. 

61

30,000

๒๗๐ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ส าหรับ

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ส.ค. 

61

15,000

271 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษาหลกัสตูรครุ

ศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ส.ค. 

61

80,000

๒๗๒ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ส าหรับ

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑติ

คณะครุศาสตร์ 12-13 ต.ค. 60 40,000

273 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวจิัยส าหรับนกัศกึษาหลกัสตูรครุ

ศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 7-8 ก.ค. 61 64,500

๒๗๔ โครงการพัฒนาบคุลกิภาพของนกัศกึษาครูในศตวรรษที่ 21  (ฝ่าย

พัฒนานกัศกึษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 24 ม.ค. 61 40,000

275 โครงการอบรมผู้ก ากบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ ่B.T.C.  (ฝ่ายพัฒนา

นกัศกึษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 26 ธ.ค. 60

-11 ม.ค. 61

20,000

๒๗๖ โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วชิาชพีครู  (ฝ่ายพัฒนานกัศกึษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 15-17 ก.พ. 61 20,000

277 โครงการสมัมนาผู้น านกัศกึษาคณะครุศาสตร์และประกนัคณุภาพ

การศกึษา  (ฝ่ายพัฒนานกัศกึษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 22 ม.ิย. 61 10,000
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๒๗๘ โครงการจัดการความรู้ดา้นการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทศันก์ารเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั เพือ่

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ 31 ม.ค. 61 20,000

279 โครงการพัฒนาทกัษะวชิาการเพือ่เตรียมความพร้อมสู่วชิาชพีครู 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 24 เม.ย. - 1 พ.ค. 61 30,000

๒๘๐ โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้สู่วชิาชพีครู สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 24-25 ก.พ. 61 20,000

281 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ 26-28 ม.ค. 61 35,000

๒๘๒ โครงการการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ค.61 44,000

283 โครงการด าเนนิการนเิทศการสอนและตดิตามผลการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครูในสถานศกึษา (ฝ่ายพัฒนาวชิาชพีครู)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 

61

600,000

๒๘๔ โครงการพัฒนาบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

ในสถานศกึษา (ฝ่ายพัฒนาวชิาชพีครู)

คณะครุศาสตร์ ม.ิย. 61 70,000

285 โครงการอบรม สมัมนานกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู (ฝ่าย

พัฒนาวชิาชพีครู)

คณะครุศาสตร์ ต.ค.60-พ.ค. 61 80,000

๒๘๖ โครงการขึ้นทะเบยีนรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ 1 พ.ย. 60, 30,000

287 โครงการดนตรีไทยอุดมศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค.61 20,000

๒๘๘ โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาและพัฒนาหลกัสตูร สาขา

ฟสิกิส์

คณะครุศาสตร์ 1 ก.ค. 61 8,500
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289 โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ ที่ส าเร็จการศกึษาปี

การศกึษา 2559 (ฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ)

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-15 ก.พ. 

61

10,000

๒๙๐ โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงคค์ณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.พ. - ก.ย. 61 200,000

291 โครงการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตาม คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค.60-พ.ค.61 234,500

๒๙๒ โครงการสร้างความเปน็เลศิสู่ประชาคมอาเซยีน คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ค.61-ม.ีค.61 342,000

293 โครงการจัดท าจุลสารภาษาไทย คณะมนษุศาสตร์ฯ 40,000

๒๙๔  โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย 60 100,000

295 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษา สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 ก.ค.  –  20 ส.ค. 

61

30,000

๒๙๖  โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงคส์าขาวชิานติศิาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ 29-31 ม.ค. 61 25,000

297 โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลก

ศตวรรษที่ 21 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 8-9 ก.พ. 61 40,000

๒๙๘ โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และสบืสานวัฒนธรรมใหม้ี

คณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.ย.60 - พ.ย. 61 141,800

299 โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และสบืสานวัฒนธรรมใหม้ี

คณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.ย.60 - พ.ย. 61 145,800

๓๐๐ โครงการสง่เสริมสนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลก

ศตวรรษที่ 21สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ค.-ก.ค. 61 244,200
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301 โครงการพัฒนาศกัภาพทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สาขาวชิา

การพัฒนาสงัคม

คณะมนษุศาสตร์ฯ 22-23 ธ.ค 60 20,000

๓๐๒ โครงการสง่เสริม สนบัสนนุรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนสู่โลก

ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค.60-ก.พ 61 160,000

303 โครงการพัฒนาการเรียนการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะและการ

ออกแบบ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

๓๐๔ โครงการนทิรรศการและสมัมนานกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะ

และการออกแบบ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.ย. - พ.ย. 60 8,000

305 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 15,000

๓๐๖ โครงการสนบัสนนุการท าคู่มอืสหกจิศกึษา/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ  1 พ.ย. 60 20,000

307 โครงการพัฒนาทกัษะดา้นสหกจิศกึษา/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60 - พ.ค. 61 90,000

๓๐๘ โครงการพัฒนาทกัษะดา้นสหกจิศกึษา/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60 - พ.ค. 61 40,000

309 โครงการสหกจิศกึษาและฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60-พ.ค. 61 56,200

๓๑๐ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีนกัศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 19 ธ.ค. 60 - 24 

ม.ีค. 61

29,600

311 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย คณะมนษุศาสตร์ฯ 8 ม.ค.-30 เม.ย. 61 40,000

๓๑๒ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ค .61-พ.ค .61 156,300
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313 โครงการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.พ.- เม.ย. 61 75,600

๓๑๔ โครงการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.พ.- เม.ย. 61 51,900

315 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาการพัฒนา

สงัคม

คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ค.-เม.ย 61 106,600

๓๑๖ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ศลิปะและการออกแบบ

คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ีค.-พ.ค. 61 25,200

317 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีดนตรี คณะมนษุศาสตร์ฯ 10-13 ส.ค. 61 14,400

๓๑๘ โครงการการบรูณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน คณะมนษุศาสตร์ฯ 29-30 พ.ย. 60 10,000

319 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตดิา้นมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ คร้ังที่ 1

คณะมนษุศาสตร์ฯ 29-30 ม.ีค. 61 150,000

๓๒๐ โครงการสร้างความร่วมมอืกบัเครือขา่ยดา้นวชิาการและวชิาชพี คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60- ม.ีค. 61 30,000

321 โครงการสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิหง่ชาต ิ5 ประการ

คณะวทิยาการจัดการ 29 พ.ย. 60 40,000

๓๒๒ โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาแกน่กัศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 60 15,000

323 โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคม์ุ่งสู่คณุลกัษณะ

บณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาการจัดการ 10 - 30 ม.ค. 61 20,000

๓๒๔ โครงการพัฒนาความรู้ศษิย์เกา่และศษิย์ปจัจุบนั คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 21-22 ธ.ค. 60 25,000

325 โครงการสมัมนาผู้น านกัศกึษาของคณะวทิยาการจัดการ คร้ังที่ 7 คณะวทิยาการจัดการ 4 พ.ย. 60 20,000
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๓๒๖ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอาหารไทยเพือ่การทอ่งเที่ยว สาขาวชิา

การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 5 เม.ย. 61 20,000

327 โครงการอบรมมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ) เพือ่พจิารณาขอ

ประกาศนยีบตัรมคัคเุทศกท์ั่วไป (ตา่งประเทศ)

คณะวทิยาการจัดการ  - 37,627

๓๒๘ โครงการสมัมนาทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ 11 เม.ย. 61 10,000

329 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรับนกัทอ้งเที่ยวในงาน

มคัคเุทศก์

คณะวทิยาการจัดการ 4 - 5 ก.พ. 61 10,000

๓๓๐ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดดอกไมใ้นงานบริการ สาขาวชิา

การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 20 เม.ย. 61 10,000

331 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในงาน

อุตสาหกรรมบริการ

คณะวทิยาการจัดการ 4 เม.ย. 61 10,000

๓๓๒ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการตลาดการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ิย. 61 5,000

333 การเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาและศษิย์เกา่สาขาวชิาการบญัชสีู่

การเปน็ผู้ท าบญัช ี(CPD)  ผู้สอบบญัชภีาษอีากร (TA)  และผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต (CPA) ประจ าปกีารศกึษา 2560

คณะวทิยาการจัดการ 7 เม.ย. 61 30,000

๓๓๔ โครงการศกึษาดงูานส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา 

2560

คณะวทิยาการจัดการ 20 -22 เม.ย. 60 60,000

335 โครงการอบรมสมัมนาส าหรับนกัศกึษา เร่ือง Update มาตรฐานภาษี

เงนิได้

คณะวทิยาการจัดการ 27 ม.ค. 61 20,000

๓๓๖ โครงการอบรมพัฒนานกัศกึษา เร่ือง Update มาตรฐานการบญัช ีปี

การศกึษา 2560

คณะวทิยาการจัดการ 3 ก.พ. 61 20,000
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337 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง "การ

พมิพด์ดีภาษาไทยและภาษาอังกฤษดว้ยคอมพวิเตอร์

คณะวทิยาการจัดการ 17 -18 ก.พ. 61 20,000

๓๓๘ โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารส าหรับนกัศกึษา เร่ือง "การใช้

เคร่ืองค านวณ ประจ าปกีารศกึษา 2560"

คณะวทิยาการจัดการ 24 -25 ก.พ. 61 25,000

339 โครงการอบรม เร่ือง "การเตรียมความพร้อมเขา้สู่การแขง่ขันทกัษะทาง

วชิาชพีทางดา้นบญัชขีองนกัศกึษา สาขาวชิาการบญัช ีประจ าปี

การศกึษา 2560"

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

๓๔๐ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ 3 ม.ีค. 61 25,000

341 โครงการสง่เสริมนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขันของนกัศกึษา

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร "โครงการเตรียมสอบ Single License"

คณะวทิยาการจัดการ รอก าหนดการจาก

ภายนอก

20,000

๓๔๒ โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่และด าเนนิกจิกรรมเสริมสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม น าจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาการจัดการ 14 -16 ก.ย. 61 50,000

343 โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษษใหม ่

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. 61 6,000

๓๔๔ โครงการสง่เสริมและพัฒนาทกัษะทางวชิาการ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 10,000

345 โครงการศกึษาดงูาน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 1 -30 ก.ย. 61 35,000

๓๔๖ โครงการพัฒนาบณุฑติดา้นเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาการจัดการ 16 -18 ม.ีค. 61 15,000

347 โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 25 -26 ม.ค. 61 45,000
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๓๔๘ โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิ 

สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

คณะวทิยาการจัดการ 1 -2 พ.ย. 60 31,292

349 โครงการเสน้ทางสู่ดวงดาว สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. - 10 ก.ย. 

2561

5,000

๓๕๐ โครงการนเิทศศาสตร์สมัพันธ์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. - 10 ก.ย. 45,000

351 โครงการศกึษาดงูานเชงิวชิาการดา้นการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจัดการ 16 -18 ก.พ. 61 35,000

๓๕๒ โครงการเสริมทกัษะนกัศกึษาเพือ่เขา้สู่อาชพี สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 21 พ.ค. 61 30,000

353 โครงการสง่เสริมนกัศกึษาน าเสนองานวชิาการ และเพือ่เขา้สู่การแขง่ขัน

 สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 20 ม.ิย. 61 20,000

๓๕๔ โครงการเสริมทกัษะภาษาสู่อาเซยีน สาขาวชิาการบริหารทรัพยากร คณะวทิยาการจัดการ 30 พ.ย. 60 20,000

355 โครงการคา่ยอาสาและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ก.พ. 61 30,000

๓๕๖ โครงการเสริมทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 เม.ย. -

 30 ม.ิย. 61 รุ่นที่ 2 

วันที่ 1 ก.ค. - 30 

ก.ย. 61

30,000

357 โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 5 ม.ค. 61 20,000

๓๕๘ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหมส่ าหรับนกัศกึษา และศษิย์เกา่ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 60 20,000

359 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนของนกัศกึษาสาขาวชิาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. 60 - 30 พ.ค.

 61

49,000
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๓๖๐ โครงการอบรมพัฒนาทกัษะของนกัศกึษาเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพการ

เรียนรู้สาขาวชิาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ก.พ. 61 25,000

361 โครงการศกึษาดงูานของนกัศกึษา สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60 - ก.ค. 61 70,000

๓๖๒ โครงการแขง่ขันทกัษะทางการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60 - ก.ค. 61 20,000

363 โครงการเปดิโลกทศันท์างดา้นการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 23 -25 ก.พ. 61 35,000

๓๖๔ โครงการท าดเีฉลมิพระเกยีรต ิสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 25 ก.ค. 61 15,000

365 โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นคอมพวิเตอร์เพือ่เพิม่ศกัยภาพนกัศกึษา

สาขาวชิาการตลาด

คณะวทิยาการจัดการ 21-22 ต.ค. 60 8,000

๓๖๖ โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ 18-19 พ.ย. 60 และ

 25-26 พ.ย. 60

10,800

367 โครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะวทิยาการจัดการ 13 ม.ค. 61 10,000

๓๖๘ โครงการเศรษฐศาสตร์การเรียนรู้เชงิปฏบิตักิาร - อบรมฐานขอ้มลู

เศรษฐศาสตร์ออนไลน์

คณะวทิยาการจัดการ 13 ม.ค. 61 10,000

369 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 11 ต.ค. 60 20,000

๓๗๐ โครงการอบรมการลงทนุและวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์

คณะวทิยาการจัดการ 15 ต.ค. 60 23,699

371 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ของนกัศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 10 ต.ค. 60 26,665

๓๗๒ โครงการเสริมทกัษะความสามารถดา้นสถติวิจิัยแกน่กัศกึษา สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการบริหาร

คณะวทิยาการจัดการ 5 พ.ย. 60 28,000

373 โครงการเสริมทกัษะความสามารถดา้นสถติวิจิัยแกน่กัศกึษา สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 5 พ.ย. 60 10,000
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๓๗๔ โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 16 ธ.ค. 03 20,000

375 โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 04 6,000

๓๗๖ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 8 ม.ค. - 30 ก.ค. 61 533,920

377 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวและ

การโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ ส.ค. - ต.ค. 61 20,000

๓๗๘ โครงการพัฒนา เร่ือง "โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วชิาชพีบญัชขีองนกัศกึษาสาขาวชิากรบญัช ีปกีารศกึษา 2560"

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 30,000

379 โครงการตดิตามประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนกัศกึษา 

สาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 61 20,000

๓๘๐ โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

(พมิพส์มัผัสภาษาไทยและอังกฤษดว้ยคอมพวิเตอร์)

คณะวทิยาการจัดการ 30 ก.ค. - 30 ก.ย. 

61

20,000

381 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. - 30 ธ.ค. 61 60,000

๓๘๒ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การเมอืงและการบริหาร

คณะวทิยาการจัดการ 12 ม.ค. - 27 ม.ีค. 

61

42,880

383 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การ

จัดการธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 12 ม.ค. - 27 ม.ีค. 

61

15,000

๓๘๔ โครงการทศันศกึษาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค 60–15 พ.ค.61 30,000

385 โครงการการลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมดีว้ยการเพิม่ทกัษะความรู้

ดา้นความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารเคมี

คณะวทิยาศาสตร์ 27 – 28 ม.ค 61 20,000
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๓๘๖ โครงการเชื่อมความสมัพันธบ์คุลากรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหารมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

คณะวทิยาศาสตร์ 15 – 16 ก.พ. 61 30,000

387 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ 22 – 23 ม.ีค. 61 15,000

๓๘๘ โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 16 – 18 ก.พ. 61 60,000

389 โครงการพัฒนาทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 20 – 21 ม.ค. 61 30,000

๓๙๐ โครงการกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค 60 – 31 พ.ค.

61

15,000

391 โครงการนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์การ

อาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 60 7,000

๓๙๒ โครงการ Food science BAKE คร้ังที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ 16 ต.ค. 60 25,000

393 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ส าหรับนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 22-24 ธ.ค. 60 55,000

๓๙๔ โครงการอบรมปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรมส าหรับเร็จรูปทางสถติเิพือ่การ

พยากรณ์ขอ้มลูเชงิปริมาณ

คณะวทิยาศาสตร์ 21 เม.ย. 60 10,000

395 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การใชส้ถติเิพือ่การพัฒนาการเรียน

การสอน

คณะวทิยาศาสตร์ 26-27 ม.ิย. 61 15,000

๓๙๖ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพือ่การ

วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

คณะวทิยาศาสตร์ 24-25 ม.ีค. 60 15,000

397 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ

คณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ อบรมทกุวันพุธ 10,000

๓๙๘ โครงการอบรมบคุลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพีส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 3 ก.พ. 61 15,000

399 โครงการเพิม่พูนทกัษะการเรียนรู้ดา้นงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวทิยาศาสตร์ 24-25 ก.พ. 61 10,000
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๔๐๐ โครงการสนบัสนนุการจัดกจิกรรมของนกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.60-ก.ค. 61 5,000

401 โครงการเพิม่วสิยัทศันข์องคณาจารย์ นกัศกึษาและศษิย์เกา่สาขาวชิา

สถติปิระยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ 19-21 ม.ค. 61 50,000

๔๐๒ โครงการเพิม่พูนทกัษะอาชพีและทกัษะความรู้ดา้นคอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1-2 ก.ค. 61 10,000

403 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่พูนทกัษะอาชพีและทกัษะการ

เรียนรู้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถติ ิ(MINITAB) เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู

คณะวทิยาศาสตร์ 17-18 ม.ีค. 61 20,000

๔๐๔ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารวธิกีารท าส ามะโน คณะวทิยาศาสตร์ 25-26 ส.ค. 61 15,000

405 โครงการศกึษาดงูานส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1-3 ก.พ. 61 61,200

๔๐๖ โครงการ CS BRU GENIUS EVOLUTION ปทีี่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ 10-11 ก.พ. 61 30,000

407 โครงการพัฒนานกัศกึษาสู่ความเปน็เลศิสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 4-5 พ.ย 61 40,000

๔๐๘ โครงการบรูณาการศกึษาทางชวีวทิยาเพือ่แนวทางพัฒนาอาชพี

สาขาวชิาชวีวทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 พ.ย. 60 20,000

409 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ส าหรับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่และ

นกัศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา 2561

คณะวทิยาศาสตร์ 1-3 พ.ค. 61 95,200

๔๑๐ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะทางคอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 21 ต.ค. 60 10,000

411 โครงการสง่เสริมพัฒนาทกัษะการเรียนรู้วชิาชพีสู่การปฏบิตักิาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ พ.ย. 60 30,000

๔๑๒ โครงการอบรมทกัษะวชิาการและวชิาชพีวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์ พ.ย 60-ก.พ 61 80,000
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413 โครงการศกึษาดงูานอาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ

กฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ ม.ีค. 61 40,000

๔๑๔ โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการวชิาการ และ

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.-ธ.ค. 60 20,000

415 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย บริการวชิาการ และ

ศลิปวัฒนธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 30 เม.ย. 61 10,000

๔๑๖ โครงการเพิม่พูนความรู้และทกัษะวชิาชพีสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์  - 50,000

417 โครงการศกึษาดงูานดา้นสาธารณสขุ คณะวทิยาศาสตร์ 23-25 ม.ีค. 61 50,000

๔๑๘ โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 100,000

419 โครงการศกึษาดงูานสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 4-6 ม.ิย. 60 70,000

๔๒๐ โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาความรู้ใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิา

ภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 4-5 พ.ย 60 30,000

421 โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการดา้นภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ

ศตวรรษที่ 21

คณะวทิยาศาสตร์  - 30,000

๔๒๒ โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีในการแขง่ขัน

ทกัษะดา้นภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศแกน่กัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์ 3-4 ก.พ. 61 115,000

423 โครงการพัฒนาทกัษะทางงานวจิัยใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 3 ก.พ. 61 30,000

๔๒๔ โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนของนกัศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 9-10 พ.ค. 61 80,000

425 โครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้คีวาม

พร้อมทางดา้นปญัญาและคณุธรรมจริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ีค.-15 ม.ิย.61 50,000

๔๒๖ โครงการศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 15ต.ค.-15 ม.ิย.61 150,000
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427 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ธ.ค.60 50,000

๔๒๘ โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติระหวา่งเรียนของนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.60-พ.ค.61 15,000

429 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาภมูศิาสตร์

และภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ ม.ค.-เม.ย.61 20,900

๔๓๐ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งทอ

คณะวทิยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 60 2,900

431 โครงนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีประจ าปกีารศกึษา 2561 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ 15 ต.ค.60-13 ก.ค.

61

38,900

๔๓๒ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 19-23 ก.พ. 61             62,100

433 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 6-10 พ.ย. 60 15,900

๔๓๔ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิา

วทิยาการคอมพวิเตอร์

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ม.ค.-30 ม.ีค 61 40,400

435 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาชวีวทิยา 

2561

คณะวทิยาศาสตร์ 8 ก.พ-12 เม.ย. 61 50,000

๔๓๖ โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ม.ค.-27 เม.ย. 61 51,200

437 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 19 ม.ค.-27 เม.ย. 

61

105,200

๔๓๘ โครงการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 15 พ.ย. 60 30,000
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439 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสมัมนาหลงัการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งทอ ประจ าป ี2561

คณะวทิยาศาสตร์ ม.ค.-พ.ค. 61 38,200

๔๔๐ โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1ต.ค.60-15 พ.ค.61 20,000

441 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 12-16 ม.ีค. 61 50,000

๔๔๒ โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นวชิาการ วชิาชพี วจิัยและบริการ

วชิาการ

คณะวทิยาศาสตร์  - 50,000

443 โครงการตดิตามการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร์  - 45,000

๔๔๔ โครงการอบรมทกัษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 22,000

445 โครงอบรมทกัษะทางคอมพวิเตอร์ของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. 60 22,000

๔๔๖ โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ย. 61 10,000

447 โครงการสานสมัพันธช์าวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 30,000

๔๔๘ โครงการอบรมดา้นภาษาอังกฤษ เพือ่พัฒนาคณุลกัษณะบณัฑติใน

ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 5,000

449 โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ดา้นการคดิสร้างสรรค ์ในการ

พัฒนาการผลติสตัวแ์ละการประดษิฐ์ เพือ่บริการสง่เสริมการผลติสตัว์

ในชุมชน สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 5,000

๔๕๐ โครงการคา่ยพัฒนาและสง่เสริมทกัษะพื้นที่ฐานทางดา้นสตัวศาสตร์ 

ส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 10,000
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451 โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร์ประจ าปกีารศกึษา 

2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 2,000

๔๕๒ โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม SPSS และ Excal ในการวเิคราะห์

คา่สถติพิื้นฐาน สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 5,000

453 โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมองคก์ร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17-30 เม.ย. 60 6,000

๔๕๔ โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคท์ี่มุ่งสู่

คณุลกัษณะบณัฑติใน ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 , ม.ีค. 61 28,000

455 โครงการภาษาเพือ่การสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 ม.ค. 61 5,000

๔๕๖ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค.-ธ.ค. 60 10,000

457 โครงการพัฒนาบณัฑติที่พงึประสงค ์ตามอัตลกัษณ์ น าชุมชนพัฒนา

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20,000

๔๕๘ โครงการพัฒนานกัศกึษาดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์สารสรเทศ 

เพือ่พัฒนาคณุลกัษณ์บณัฑติในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

459 โครงการสร้างเครือขา่ยสหกจิศกึษาและการจัดการศกึษาเชงิบรูณา

การกบัการท างาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

๔๖๐ โครงการนเิทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 35,000

461 โครงการพัฒนางานสหกจิศกึษาและการฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ-เม.ย. 61 20,000

๔๖๒ โครงการนเิทศฝึกประสบการณ์และสหกจิศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ค. -ก.พ. 61 35,000
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463 โครงการเพิม่ทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชพีทางอุตสาหกรรมแกน่กัศกึา

และศษิย์เกา่ ดา้นภาษา  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 22,000

๔๖๔ โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมองคก์าร สาขาวชิา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 180,000

465 โครงการสร้างคณุลกัษณบณัฑติที่พงึประสงคม์ุ่งสู่คณุลกัษณะบณัฑติ

ในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 100,000

๔๖๖ โครงการประชาสมัพันธส์าขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

และสง่เสริม สบืสาน อนรัุกษศ์ลิปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 70,000

467 โครงการวัสดฝึุกปกบิตักิารสาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 60,000

๔๖๘ โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

469 โครงการรับนอ้งใหม ่สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

๔๗๐ โครงการสนบัสนนุกจิการนกัศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

471 โครงการเชื่อมความสมัพันธน์กัศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 20,000

๔๗๒ โครงการอบรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ฯ ป ี1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

473 โครงการอบรมการตดิตั้งไฟฟา้ส าหรับป ี3 สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

๔๗๔ โครงการกฬีาและสขุภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

475 โครงการสง่เสริมประชาธปิไตย สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 3,000



88

55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๔๗๖ โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและศลิปวัฒนธรรม สาขาวชิา

เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

477 โครงการจัดนทิรรศการผลงานนกัศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

๔๗๘ โครงการอบรมโปรแกรม AUTOCAD สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

479 โครงการอบรมการเขยีนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ดว้ย

ภาษา C สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

๔๘๐ โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 8,000

481 โครงการศกึษาดงูาน สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

๔๘๒ โครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

สู่ศตวรรษที่ 21 สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 20,000

483  โครงการสนบัสนนุกจิกรรมและทกัษะวชิาชพีนกัศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 60,000

๔๘๔ โครงการเพิม่ทกัษะความรู้ดา้นศลิปะและการออกแบบผลติภณัฑ ์

สาขาวชิาอกกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

485 สนบัสนนุกจิกรรมและทกัษะวชิาชพีนกัศกึษา ใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติ

อันพงึประสงคท์ี่มุ่งสู่ลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 สาขาวชิา

เทคโนโลยีเซรามกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000
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๔๘๖ โครงการสนบัสนนุงานวชิาการและกจิกรรม การสร้างการเรียนรู้สู่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยแลนด ์4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000

487 ด าเนนิการพัฒนาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรเพือ่เพิม่ทกัษะ ความรู้

และสหกจิศกึษาและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน สาขาวชิา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 120,000

๔๘๘ โครงการการจัดการความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกจิ ไทยแลนด ์4.0 

สาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

489 ด าเนนิการพัฒนาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรเพือ่เพิม่ทกัษะ ความรู้

และสหกจิศกึษาและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน สาขาวชิา

เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 45,840

๔๙๐ โครงการนเิทศนกัศกึษา สหกจิศกีษา สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 24,500

491 โครงการฝึกปฏบิตักิารประสบการณ์วชิาชพี และงานนเิทศ สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

๔๙๒ โครงการศกึษาดงูานสถานประกอบการวชิาชพีออกแบบผลติภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 45,000

493 โครงการด าเนนิการบริหารจัดการองคก์ารและการศกึษา สู่การพัฒนา

เศรษฐกจิไทยแลนด ์4.0 สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 40,080

๔๙๔ โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย "ฝึก

จิตใจใฝ่คณุธรรมน าประพฤตดิงีาม"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 20,000

495 โครงการสง่เสริมประชาธปิไตยการเลอืกตั้งประธานนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000
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๔๙๖ โครงการสง่เสริมดา้นกฬีาและสขุภาพการแขง่ขันฟุตซอลประเพณีตา้น

ภยัยาเสพตดิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

497 โครงการวันเดก็แหง่ชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

๔๙๘ โครงการสนบัสนนุงานกฬีามหาวทิยาลยั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 25,000

499 โครงการงานประกวดดาวเดอืนมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

๕๐๐ โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้น านกัศกึษาและกจิกรรมนนัทนาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 40,000

501 โครงการพัฒนาทกัษะทางวชิาการและวชิาชพีแกน่กัศกึษาและศษิย์เกา่ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 40,000

๕๐๒ โครงการนเิทศนน์กัศกึษาฝึกประวสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิา

เทคโนโลยีกอ่สร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 14,420

503 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรือสหกจิศกึษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 69,840

๕๐๔ โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์และคา่นยิมองคก์ร สาขาวชิา

ออกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

505 โครงการฝึกปฏบิตักิารประสบการณ์วชิาชพี สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรา

มกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 11,400

๕๐๖ โครงการสง่เสริมการเขา้สู่การเปน็นานาชาตใินโครงการจัดการเรียน

การสอนแบบ 2 ภาษา รุ่นที่ 3 ส าหรับนกัศกึษา

ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 640,000

507 โครงการสง่เสริมการจัดการศกึษารายวชิาศกึษาทั่วไป ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 420,000
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๕๐๘ โครงการตดิตามการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

509 โครงการสง่เสริมการจัดการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างานและ

ด าเนนิงานดา้นสหกจิศกึษา

ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 640,000

๕๑๐ โครงการพัฒนาระบบรวบรวมจัดท า มคอ.5 ออนไลน์ ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

511 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "เทคนคิการจัดการเรียนการสอนรายวชิา

ศกึษาทั่วไป"

ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

๕๑๒ โครงการทบทวนและปรับปรุงขอ้สอบรายวชิาศกึษาทั่วไป ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

513 โครงการทบทวนและปรับปรุงผลการเรียนรู้รายวชิาศกึษาทั่วไป ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

๕๑๔ โครงการจัดการความรู้อาจารย์ที่ปรึกษา (การใหค้ าปรึกษาทางวชิาการ) ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

515 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การบริหารจัดการหลกัสตูร" ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 50,000

5. สนบัสนนุการบรูณาการการ

เรียนการสอนสู่ชุมชน
 - ไมม่โีครงการรองรับ-

 -  -  - 

๕๑๖ โครงการสมัมนาเครือขา่ยบริการวชิาการสถาบนัอุดมศกึษา 4 ภาค บริการวชิาการ  - 45,000

517 โครงการสนบัสนนุการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 50,000

๕๑๘ โครงการสนบัสนนุความร่วมมอืของเครือขา่ยสถาปตัยกรรม 8 สถาบนั

 และองคก์รวชิาชพี สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 2,010

519 โครงการเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 150,000

6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางการศกึษากบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ
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55,197,502

โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรระยะเวลาด าเนนิงานมาตรการ

๕๒๐ โครงการด าเนนิการทนุพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยาม

บรมราชกมุารี และอาจารย์ชาวตา่งประเทศ

ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 

    - การเดนิทางไปคดัเลอืกนกัศกึษาทนุพระราชทาน ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

    - ตอ่ใบอนญุาตและวซีา่อาจารย์ชาวตา่งประเทศ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 84,000

    - คา่ใชส้อยในการตอ่วซีา่และรายงานตวั ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 90,000

    - คา่ตอบแทนการท างานระหวา่งเรียน ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 960,000

    - คา่ตอบแทนสวัสดกิาร ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 320,000

๕๒๑ โครงการจัดตั้งศนูย์ไทยศกึษา ณ มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

๕๒๒ ฃโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน

ส านกังานบริการวชิาการ  - 27,500

๕๒๓ โครงการจัดประชุมสามญัสภาคณาจารย์และขา้ราชการ สภาคณาจารย์ เดอืนละ 1 คร้ัง 100,000

๕๒๔ โครงการประชุมเครือขา่ยที่ประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการแหง่

ประเทศไทย

สภาคณาจารย์ ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

๕๒๕ โครงการสนบัสนนุการประชุมสภามหาวทิยาลยั สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 60-พ.ค. 61 1,658,400

๕๒๖ โครงการสนบัสนนุการประชุมกรรมการอื่นที่สภามหาวทิยาลยัแตง่ตั้ง สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 60-พ.ค. 61 160,000

๕๒๗ โครงการประชุม 3 สภา สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 60-พ.ค. 61 450,000

๕๒๘ โครงการประชุมเพือ่การจัดการศกึษาและด าเนนิงานของมหาวทิยาลยั  - 1,440,000

๕๒๙ โครงการประชุมกรรมการบริหารงานบคุคล กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 100,000

๕๓๐ โครงการประสานการขอรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และจัดท าบญัชี

เงนิเดอืน

กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 50,000

๕๓๑ โครงการประชุมกรรมการสภาวชิาการ สภาวชิาการ  - 600,000

๕๓๒ โครงการประชุมกรรมการวชิาการ สภาวชิาการ  - 150,000
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36,979,530

1 โครงการการพฒันาโจทย์การวจิัยทางภาษาไทยเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น คณะครุศาสตร์ 5-6 ก.ค. 61 20,000

2 โครงการพฒันาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์  - 20,000

3 โครงการพฒันาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวจิัย สาขาวชิาวจิัย
และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์

1 ต.ค. 60-31 

ก.ค. 61
23,480

4 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการวจิัย (ฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ)
คณะครุศาสตร์

ต.ค. 60-30 ส.ค. 

61
20,000

5 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานวจิัย (ฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ) คณะครุศาสตร์

ต.ค. 60-30 ส.ค. 

61
20,000

6 โครงการสนับสนุนการท าผลงานวชิาการ (บทความวจิัยหรือบทความ
วชิาการ) ส าหรับอาจารย์ สาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 10,000

7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการวจิัย ส าหรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
(ฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ) คณะครุศาสตร์

ต.ค. 60-

30 ส.ค. 61
150,000

8 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงานวจิัย โรงเรียนสาธติ  - 20,000

9 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพด้านการวจิัยของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 8-11 ม.ค. 61 80,000

10 โครงการพฒันาโจทย์วจิัยด้านการพฒันาสังคมส าหรับนักศึกษา คณะมนษุศาสตร์ฯ 8-9 ก.พ. 61 30,000

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวจิัยและพัฒนาสูม่าตรฐานสากล

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรร

๑. พัฒนาศกัยภาพนกัวจิัยและ

นกัวจิัยใหมสู่่มอือาชพีเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น

หน่วยงานมาตรการ โครงการ
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36,979,530

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรหน่วยงานมาตรการ โครงการ

11 โครงการพฒันาคุณภาพอาจารย์ด้านการวจิัย คณะวทิยาการจัดการ 30 - 31 พ.ค. 61 45,000

12 โครงการส่งเสริมวจิัยและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ สาขาวชิาการจัดการ
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
20,000

13 โครงการอบรมเชงปฏบิติัการ เร่ืองเทคนิคการเขียนโครงการวจิัยทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทนุ คณะวทิยาศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 40,000

14 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ  เร่ืองเทคนิคการเขียนบทความทางวชิาการ 
บทความวจิัย และการน าเสนอ คณะวทิยาศาสตร์ ม.ค.-ม.ีค. 61 50,000

15 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การพฒันานวตักรรมทางวทิยาศาสตร์สู่
เส้นทางการจดลิขสิทธิ ์อนุสิทธบิตัร และสิทธบิตัร คณะวทิยาศาสตร์ เม.ย.- ม.ิย. 61 30,000

16 โครงการสนับสนุนทนุการท าวจิัยของคณาจารย์สาขาวชิาสถิติประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ พ.ย. 60- ก.ค. 61 50,000

17 โครงการวจิัยส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์ 17 ก.พ. 61 10,000

18 โครงการคลินิกวจิัย (Research Clinic) ด้านส่ิงแวดล้อม ประจ าป ี2561
คณะวทิยาศาสตร์

1 ต.ค. 60-15 

พ.ค. 61
60,000

19 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการท าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่องานวจิัย คณะวทิยาศาสตร์  - 16,200

20 โครงการพฒันาบคุลากรภาควชิาวทิยาศาสตร์และภาควชิาวทิยาศาสตร์
ประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการเรียนการสอนและการท างานวจิัย คณะวทิยาศาสตร์  - 66,300

21 โครงการส่งเสริมและน าเสนอผลงานวจิัยเพื่อการตีพมิพเ์ผยแพร่ในที่ประชุม 
ระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 80,000

22 โครงการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้งานวจิัย คณาจารย์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

23 โครงการสนับสนุนการพฒันาบคุลากร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน
วจิัยทางด้านสาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 30,000
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36,979,530

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรหน่วยงานมาตรการ โครงการ

24 โครงการสร้างสรรค์โจทย์วจิัย 4.0 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60 - พ.ค. 61 20,000

25 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เขียนบทความอย่างไรใหไ้ด้ตีพมิพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธ.ค. 60 30,000

26 โครงการเพิ่มทกัษะความรู้และการวจิัยทางการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ.-พ.ค. 61 10,000

27 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงานวจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 50,000

28 โครงการส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้งานวจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 35,000

29 โครงการสนับสนุนงานด้านการวจิัย บริการวชิาการและการบรูณาการสู่การ
เรียนการสอน สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 100,000

30 โครงการสนับสนุนงานด้านการวจิัย บริการวชิาการและบรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 45,000

31 โครงการอบรมนักวจิัย บณัฑิต  - 30,000

32 โครงการอุดหนุนทนุวจิัย บณัฑิต  - 20,000

33 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานวจิัย สถาบนัวจิัย  - 200,000

    - การพฒันาโจทย์วจิัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย สถาบนัวจิัย  - 

   - การออกแบบกระบวนการท าวจิัยและทคนิคการใช้เคร่ืองมือวจิัย สถาบนัวจิัย  - 

   - เทคนิคการเขียนรายงานและการเขียนบทความเพื่อตีพมิพง์านวจิัย
ระดับชาติและนานานชาติ สถาบนัวจิัย  - 

   - เทคนิคการจัดเวทแีละการถอดบทเรียนส าหรับนักวจิัย สถาบนัวจิัย  - 

   - คลินิกวจิัย สถาบนัวจิัย  - 

   - โครงการส่งเสริมและพฒันาบคุลากรจากการน าทรัพย์สินทางปญัญา 
เพื่อลิขสิทธิ ์สิทธบิตัรและอนุสิทธบิตัร สถาบนัวจิัย  - 
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36,979,530

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรหน่วยงานมาตรการ โครงการ

34 โครงการสนับสนุนงานวจิัยที่ผ่านระบบ NRMS วช. ป ี2561 สถาบนัวจิัย  - 30,443,300

35 โครงการสนับสนุนทนุวจิัยสายสนับสนุนมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ สถาบนัวจิัย 15 - 30 ม.ค. 61 200,000

35 โครงการสนับสนุนงานวจิัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพเิศษหรือสห
กิจศึกษา) สถาบนัวจิัย 20-28 ก.พ. 61 400,000

36 โครงการสร้างงานวจิัยและนวตักรรมสู่การใช้จริงคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 8-11 ธ.ค. 60 200,000

37 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและตีพมิพใ์นระดับชาติและนานชาติ คณะมนษุศาสตร์ฯ 8-11 ก.พ. 61 150,000

38 โครงการบริหารจัดการงานวจิัยและโครงการวจิัย
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
180,000

39 โครงการจัดท าวารสารสหวทิยาการจัดการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
240,250

40  โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.60-พ.ค. 61 80,000

41 โครงการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ (BRIC คร้ังที่ 2) บณัฑิต  - 300,000

42 โครงการจัดท าวารสารวชิาการระดับบณัฑิตศึกษา บณัฑิต  - 100,000

43 โครงการท าความร่วมมือเครือข่ายงานวจิัยกับหน่วยงาน ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ บณัฑิต  - 50,000

44 จัดท าวารสารวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัย  - 150,000

45 ค่าตอบแทนตีพมิพบ์ทความเชิงวชิาการ บทความวจิัย น าเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติและนานาชาติ สถาบนัวจิัย  - 1,000,000

46 ค่าตอบแทนผลงานวจิัยฉบบัสบรูณ์ ค่าตอบแทนข้อเสนอโครงการ สถาบนัวจิัย  - 500,000

2. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวจิัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ
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36,979,530

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรหน่วยงานมาตรการ โครงการ

47 โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research Expo 2018 สถาบนัวจิัย 22 - 26 ส.ค. 61 300,000

48 โครงการประกวดนวตักรรมและผลงานวจิัย ผลงานวจิัยสร้างสรรค์ ป ีพ .ศ. 
2561

สถาบนัวจิัย  - 60,000

49 การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพฒันาโจทย์วจิัยสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
เปน็รูปธรรม สถาบนัวจิัย ก.พ. 61 90,000

50 โครงการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัย  - 300,000

51 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบนั สถาบนัวจิัย 1 - 5 ม.ีค. 61 20,000

52 โครงการวจิัยภาวะการมีงานท าและความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิตคณะวทิยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
60,000

53 โครงการวจิัยชุมชน และวจิัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
105,000

54 โครงการวจิัยเพื่อพฒันาบณัฑิตของสาขาวชิาการเงินและการ  ธนาคารให้
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
80,000

55 โครงการวจิัยสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
30,000

56 โครงการวจิัย เร่ือง แนวทางการพฒันาหลักสูตร บริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัย
ราชภฏับรีุรัมย์

คณะวทิยาการจัดการ
1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
10,000

57 โครงการวจิัยเพื่อพฒันาหลักสูตรบริหารธรุกิจ สาขาวชิาการจัดการ
คณะวทิยาการจัดการ

1 ต.ค. 60- 31 

ก.ค. 61
20,000

3. พัฒนากระบวนการการบรูณา

การงานวจิัยเขา้กบัการจัดการ

เรียนการสอน บริการวชิาการ 

และท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม
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36,979,530

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ี

ได้รับการจดัสรรหน่วยงานมาตรการ โครงการ

58 โครงการจัดท า MOU เพื่อการพฒันานักวจิัยข้อเสนองานวจิัยในระดับชาติ
และนานานชาติ สถาบนัวจิัย 1 - 15 ม.ีค. 60 100,000

59 โครงการสัมมนาเชิงวชิาการเครือข่ายมหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อการพมันา
ทอ้งถิ่น สถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภฏักลุ่มอีสาณใต้ 
(นครราชสีมา ชัยภมูิ บรีุรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกส อุบลราชธานี ) เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบา้นขับเคล่ือนบรีุรัมย์เมืองน่าอยู่มูลนิธพิฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในงานประชุม BRIC คร้ังที่ 2 (เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปทีี่ 4 )

สถาบนัวจิัย 24 - 25 พ.ย. 60 350,000

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวจิัยและนวตักรรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ
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1,573,400

1 โครงการประชุมกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนสาธติ  - 40,000

2 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน โรงเรียนสาธติ  - 130,000

3 โครงการสร้างความร่วมมอืเครือขา่ยโรงเรียนสาธติ โรงเรียนสาธติ  - 95,000

4 โครงการผลติปุย๋หมกัชวีภาพระบบกองเตมิอากาศจากการขยาย

เชื้อจุลนิทรีย์ดว้ยดนิจาวปลวกเพือ่การอัดเมด็
ศนูย์วทิย์ฯ  - 68,000

5 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ืองรู้เทา่ทนัหนอนพยาธแิละการปอ้งกนั ศนูย์วทิย์ฯ  - 32,000

6 โครงการเพิม่ทกัษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซยีนหรือ

ภาษาตา่งประเทศอื่น ๆ ใหก้บัหนว่ยงานภายนอกและบคุคลทั่วไป
ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 143,200

7 โครงการนทิรรศการอาเซยีน ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

8 อบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎแีกน่กัศกึษาและประชาชน
กองพัฒนานกัศกึษา

16 ธ.ค. 60,7 ก.ค.

 61
30,000

9 โครงการภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60-ก.ค. 61 10,000

10 โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจนายจ้างที่มตีอ่

บณัฑติสาขาวชิาภาษาอังกฤษ
คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 10,000

11 โครงการส ารวจภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจนายจ้างที่มตีอ่

บณัฑติสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ
คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค.60-ก.ย. 61 10,000

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : เร่งรัดการวจิัยที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหมแ่ละบริการวชิาการที่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาท้องถิน่

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการวชิาการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท้องถิน่อย่างย่ังยืน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

บริการวชิาการเพือ่สร้างคณุภาพ

ชวีติประชาชนและความเปน็อยู่

ของชุมชนใหม้คีวามเขม้แข็งและ

ย่ังยืน
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1,573,400

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

12 โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวจิัย ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมขา้ว สู่การบริการวชิาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ย. 60 30,200

13 โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่การบริการวชิาการและผลงานวจิัยสู่

การใชป้ระโยชน์
สถาบนัวจิัย  - 350,000

14    - โครงการถอดบทเรียนงานวจิัยที่แลว้เสร็จเพือ่การขยาย

ผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์
สถาบนัวจิัย พ.ย. 60

15    - โครงการหนนุเสริมโครงการวจิัยและชุดโครงการวจิัยที่ก าลงั

ด าเนนิการอยู่เพือ่ร่วมปรับทศิทางไปสู่การใชป้ระโยชน์
สถาบนัวจิัย ธ.ค. 60

16 โครงการพัฒนาหนว่ยจัดการจรรยาบรรณวจิัยในมนษุย์และ

สตัวท์ดลองทางวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์
สถาบนัวจิัย 1 - 20 ธ.ค. 60 200,000

17 โครงการพัฒนาสถาบนัพีเ่ลี้ยงเพือ่การบริหารจัดการงานวจิัย และ

พัฒนาบคุลากรทางการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์
สถาบนัวจิัย 1 - 20 ม.ค. 61 150,000

18 โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการและประสารงานเครือขา่ยการ

ท างานวจิัยในประเทศและตา่งประเทศคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 20-25 ม.ค. 61 20,000

19 โครงการแลกเปลี่ยนทกัษะทางวขิาการดา้นการพัฒนาสงัคม (CSD)  

คร้ังที่ 17

คณะมนษุศาสตร์ฯ 25-28 ม.ค. 61 40,000

20 โครงการสร้างเครือขา่ยคณะเกษตรราชภฏั คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 61 50,000

21 โครงการเครือขา่ยพัฒนาและสง่เสริมการแขง่ขันเพิม่ทกัษะวชิาการแก่

นกัศกึษาสาขาวชิาชพีทางสตัวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 15,000

22 โครงการสนบัสนนุเครือขา่ยดา้นการบริการวชิาการ "การประชุม

วชิาการดา้นสตัวศาสตร์"
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.พ. 61 20,000

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ดา้นบริการวชิาการกบัหนว่ยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชนทัง้ในและ/

หรือตา่งประเทศ

2. พัฒนากระบวนการการบรูณา

การบริการวชิาการเขา้กบัการ

เรียนการสอน/ งานวจิัย / ท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม
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1,573,400

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

23 โครงการสนบัสนนุการท าความร่วมมอืเครือขา่ยดา้นการบริการ

วชิาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ
บณัฑติ  - 30,000

24 โครงการประชุมเครือขา่ยประชาสมัพันธภ์ายในมหาวทิยาลยัเร่ือง กล

ยุทธก์ารสร้างภาพลกัษณ์องคก์รผ่าน Social Media
งานประชาสมัพันธ์ 1 ม.ีค. 61 33,500
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11,931,700

1 โครงการพัฒนาเนื้อหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 26 ต.ค. 60 10,000

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดท าฐานขอ้มลูภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 25,000

3 โครงการขยายเครือขา่ย WIFI รองรับ เกษตร 4.0 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60 10,000

4 โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,000

6 โครงการสนบัสนนุการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิา

เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

8 การผลติสื่อน าเสนอมหาวทิยาลยั ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา ต.ค.60-พ.ค. 61 30,000

9 การผลติเสื่อวันวานที่พากเพยีร วันเกษยีณที่ภาคภมูิ ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา ม.ิย - ก.ย. 61 30,000

10 โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเ์พือ่การเรียนรู้ทางไกล เฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา 1 พ.ย. 60 30,000

๑. พัฒนายกระดบัทรัพยากร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ี

ความเสถยีรภาพครอบคลมุใน

การปฏบิตังิาน

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการ

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  :  พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความกา้วหนา้ทางวชิาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร
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11,931,700

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

11 โครงการจัดหาวัสดงุานซอ่มบ ารุงรักษาหนงัสอื ศนูย์วทิยบริการ 18 ธ.ค. 61 100,000

12 บ ารุงรักษาหอ้งสมดุอัตโนมตัิ ศนูย์วทิยบริการ 5 พ.ย. 60 300,000

13 โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานการจัดหาเอกสารต าราส าหรับผู้ใช้ ศนูย์วทิยบริการ 1 ต.ค. 60 - 30 ม.ิย.

 61
2,500,000

14 โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานการจัดหาเอกสารต ารา 

อเิลก็ทรอนกิสภ์าษาไทยและตา่งประเทศ (E - Book Thai and E-Book)
ศนูย์วทิยบริการ

5 ต.ค. 60 - 31 ก.ค.

 61
150,000

15 โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานวารสารและสิ่งพมิพต์อ่เนื่อง ศนูย์วทิยบริการ
1 ต.ค. 60 - 30 ม.ิย.

 61
300,000

16 โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานบริการชว่ยคน้ควา้แกบ่คุลากรและ

นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั
ศนูย์วทิยบริการ 20 - 21 ม.ิย. 60 50,000

17 โครงการกจิกรรมสง่เสมิการอา่นของศนูย์วทิยบริการ ศนูย์วทิยบริการ 18 - 19 ม.ค. 61 100,000

18 โครงการ Book Fair และนทิรรศการสง่เสริมการอา่นของศนูย์วทิย

บริการ
ศนูย์วทิยบริการ 18 - 21 ต.ค. 60 30,000

19 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ  - 54,200

20 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ ต.ค.60-พ.ค. 61 100,000

21 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริการการศกึษาออนไลน์ ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ ต.ค.-พ.ย. 60 596,900

22 โครงการจัดหาวัสดเุพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพ ซอ่มบ ารุงและใหบ้ริการ ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 15 ต.ค. 60 - 8 

พ.ค. 61 400,000
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11,931,700

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

23 ผลติสื่อรายการวทิยุกระจายเสยีงเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั งานประชาสมัพันธ์ สปัดาหล์ะ 1 คร้ัง 67,200

24 ซื้อพื้นที่สื่อเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั งานประชาสมัพันธ์ 70,000

25 เสวนาสื่อ ..สานสมัพันธม์หาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ งานประชาสมัพันธ์ 15 ม.ค. 61 35,300

26 ผลติสื่อเพือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยั งานประชาสมัพันธ์ 350,000

27 โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย. 60-ส.ค. 61 30,000

28 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู e-Thesis เพือ่จัดท าการเผยแพร่

วทิยานพินธผ่์านระบบอนิเตอร์เนต็และบ ารุงเว็บไซตบ์ณัฑติวทิยาลยั
บณัฑติ  - 20,000

29 จัดหาฐานขอ้มลูกฎหมาย ศนูย์วทิยบริการ 25 ต.ค. 61 40,000

30 โครงการบ ารุงรักษาระบบความมั่นคงของเครือขา่ย (MA Network 

Securiies)
ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61
 - 

31 โครงการบ ารุงรักษาระบบปอ้งกนัเครือขา่ย (MA Firewall)
ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ

21 ก.ย. 60 - 20 

ก.ย. 61
 - 

32 โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคมุเครือขา่ยไร้สาย
ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ

1 ต.ค. 60 - 20 ก.ย.

 61
 - 

33 การตดิตามการพัฒนาและดแูลเว็บไซตข์องหนว่ยงาน ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 7 - 8 ม.ีค. 61 53,200

34 จัดหาระบบปอ้งกนัเครือขา่ยรุ่นใหม ่(Next Generation Fiewall) ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ ต.ค.-พ.ย. 60 4,190,000

35 การพัฒนาระบบคลงัขอ้มลูผลงานวชิาการ BRU รองรับการจัดอันดบั

มหาวทิยาลยั
ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 พ.ย 60-1 พ.ค. 61 50,000

36 โครงการจัดท าและปรับปรุงคู่มอืเกี่ยวกบังานทางวชิาการ ปกีารศกึษา

 2561
ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 80,000

2. ยกระดบัฐานขอ้มลูและการ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและเชื่อถอืได้
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11,931,700

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

37 ประกวดเว็บไซตม์หาวทิยาลยั ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 25 ส.ค. 61 47,000

38 จัดหาระบบปอ้งกนัการโจมตแีอปพลเิคชั่น (Web Application Firewall) ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ ต.ค.-พ.ย. 60 1,500,000

39 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับนกัศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนษุศาสตร์ฯ 1-30 ม.ีค. 61 5,000

40 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร์
คณะมนษุศาสตร์ฯ 7-8 ต.ค. 60 9,000

41 โครงการพัฒนาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนกัศกึษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ก.พ. 61 5,000

42 เพิม่สมรรถนะของบคุลากรดา้น ICT ศนูย์วทิยบริการ  - 56,000

43 โครงการสง่เสริมประสทิธภิาพงานบริการสารสนเทศ (เจ้าหนา้ที)่ ศนูย์วทิยบริการ  - 96,000

44 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 1 - 2 ก.ค. 61 40,000

45 โครงการอบรมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนกัศกึษาป ี1 ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ  - 60,000

46 โครงการสอบทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนกัศกึษาชัน้ปทีี่ 4 ศนูย์คอมพวิเตอร์ฯ 15 ต.ค.-15 ธ.ค. 61 57,000

47 โครงการพัฒนาบคุลากรส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวทิยบริการฯ ต.ค.60-พ.ค. 61 130,000

48 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารโปรแกรมประยุกตด์า้นธุรการของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ
ส านกัวทิยบริการฯ 15 ธ.ค. 60 34,900

49 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารออกแบบและพัฒนาเว็บไซตด์ว้ยซอฟแวต์

โอเพนซอร์ส (Open Source Software) : โปรมแกรม Dspace รุ่นที่ 1 

และรุ่นที่ 2

ส านกัวทิยบริการฯ 15,22,29 พ.ย. 60 50,000

3. พัฒนาและเพิม่ทกัษะความรู้

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

อาจารย์บคุลากร และนกัศกึษา

ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการจัดการ

เรียนการสอน งานวจิัยและ

บริการวชิาการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย : สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหม้คีวามโดดเดน่

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  :  สง่เสริม สบืสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตใ้หม้คีวามโดดเดน่สูส่ากล

1,997,000

1 โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษาร่วมสบืสานศลิปะและ

วัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์  - 10,000

2 โครงการสง่เสริมทกัษะชวีติเพือ่ความเปน็ไทยและสากล โรงเรียนสาธติ  - 215,000

3 โครงการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม คณะมนษุศาสตร์ฯ ม.ค-ก.พ. 61 100,000

4 โครงการอนรัุกษ ์สง่เสริมและสบืสานอัตลกัษณ์ทางศลิปวัฒนธรรม

อสีานใต ้สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนษุศาสตร์ฯ เม.ย. 61 20,000

5 โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุศาสตร์ฯ 7-8 พ.ย. 60 37,000

6 โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมสาขาวชิานติศิาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ 1 เม.ย. - 7 ส.ค. 61 30,000

7 โครงการอนรัุกษ ์สบืสานศลิปะและวัฒนธรรม คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 9 เม.ย. 61 20,000

8 โครงการอบรมศลิปการปอ้งกนัตวันานาชาตสิ าหรับมคัคเุทศก์ คณะวทิยาการจัดการ 11 เม.ย. 61 10,000

9 โครงการจิตอาสาพัฒนาสงัคม : ทอ่งเที่ยวอาสาสมคัรอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาชุชนและสงัคมอย่างย่ังยืน
คณะวทิยาการจัดการ 10 -11 ก.พ. 61 20,000

10 โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ค. 61 80,000

11 โครงการพัฒนาศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่เพิม่มลูคา่ทาง

เศรษฐกจิ
คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60-ก.ค. 61 10,000

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคค์วามรู้และฐานขอ้มลูทาง

ศลิปวัฒนธรรมใหม้มีาตรฐาน

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕
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1,997,000

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรรมาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

12 โครงการปรับภมูทิศันเ์พือ่การพัฒนาสนุทรียภาพดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 - 30 ต.ค. 60 50,000

13 โครงการสง่เสริมดา้นงานมหกรรมและประเพณีส าคญัทางวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่น มหกรรมวา่วอสีาน ต.หว้ยราช จ.บรีุรัมย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

14 โครงการไหวค้รูดนตรีไทย สาขาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์  - 20,000

15 โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชนแ์ละงานสบืสานศลิปวัฒนธรรม 

สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ 17 ก.พ. 61 10,000

16 โครงการไหวค้รู สู่ขวัญรับนอ้งสอ่งทาง สร้าง "ค" ฟสิกิส ์ปกีารศกึษา 

2561
คณะครุศาสตร์

5 ม.ิย. 61-31 ส.ค. 

61
5,000

17 โครงการ 3 ด ี(3D) สง่เสริมศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นบายศรีสู่

ขวัญรุ่นนอ้ง สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร
คณะวทิยาการจัดการ 1 ส.ค. 04 15,000

18 โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ศลิปวัฒนธรรมและพัฒนาทอ้งถิ่น คณะวทิยาการจัดการ 15 -18 พ.ค. 61 20,000

19 โครงการสานสายใยพีน่อ้ง HRM คณะวทิยาการจัดการ 15 พ.ย. 60 20,000

20 โครงการบายศรีสู่ขวัญนกัศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 27 ก.ย. 61 10,000

21 โครงการสร้างจิตอาสาและสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและศาสนาแกน่กัศกึษาสาขาวชิาภมูศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ
คณะวทิยาศาสตร์ 17 ม.ีค. 61 10,000

22 โครงการพัฒนาจิตเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ คณะวทิยาศาสตร์ 4-8 ธ.ค. 60 50,000

2. ปลกูฝังจิตส านกึการสบืสาน

 อนรัุกษศ์ลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นอสีานใตใ้หก้บั

นกัศกึษา
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1,997,000

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรรมาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

23 โครงการอบรมธรรมะเพือ่เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์
คณะวทิยาศาสตร์ 18-19 พ.ย. 60 20,000

24 โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์
คณะวทิยาศาสตร์ 21-22 ต.ค. 60 10,000

25 โครงการจิตอาสาเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 2561 คณะวทิยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 60 25,000

26 โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 61 25,000

27 โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา บายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 61 10,000

28 โครงการอนรัุกษแ์ละสบืสานประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 61 25,000

29 โครงการอนรัุกษแ์ละสบืสานประเพณี "พธิขีวัญวัว - ควาย" ประจ าปี

การศกึษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 61 5,000

30 โครงการอนรัุกษแ์ละสบืสานประเพณีวันสงกรานต ์สาขาวชิาสตัว

ศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เม.ย. 61 20,000

31 โครงการท าบญุ และอบรมคณุธรรม จริยธรรม สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 61 10,000

32 โครงการปลอ่ยปลาเพือ่การอนรัุกษว์ันวสิาขบชูา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-17 พ.ค. 61 5,000

33 โครงการเวยีนเทยีนเนื่องในวันวสิาขบชูา ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 29 พ.ค. 61 10,000

34 เวยีนเทยีนเนื่องในวันมาฆบชูา ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 1 ม.ีค. 61 10,000

35 ถวายเทยีนพรรษาเนื่องในวันเขา้พรรษา ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 25 ก.ค. 61 30,000

36 กฐินสามคัค ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 1 พ.ย. 60 70,000
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การจดัสรรมาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

37 เวยีนเทยีนเนื่องในวันอาสาฬหบชูา ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 27 ก.ค. 61 10,000

38 โครงการวันสงกรานตแ์ละวันผู้สงูอายุ ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 8 เม.ย 61 30,000

39 ประเพณีลอยกระทง ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 3 ต.ค. 60 30,000

40 โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลง

กรณบดนิทรเทพยวรางกรู
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 27 ก.ค. 61 30,000

41 ครงการเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชนินีาถ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 12 ส.ค. 61 30,000

42 โครงการวพิธิทศันา เฉลมิมิ่ง เฉลมิราชย์ เฉลมิมงคล ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ธ.ค. 60 90,000

43 โครงการวันอนรัุกษม์รดกไทย เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 2 เม.ย. 62 90,000

44 โครงการวันคลา้ยวันสวรรณคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ

พล อดลุยเดช
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 13 ต.ค. 61 30,000

45 โครงการวันราชภฏั ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 14 พ.พ. 61 30,000

46 โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทัง้ในและตา่งประเทศ สาขาวชิา

นาฏศลิป์

คณะครุศาสตร์ 15-20 พ.ค. 61 30,000

47 โครงการสง่เสริมและเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรม สาขาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ เม.ย. 61 10,000

48 โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยดา้นศลิปวัฒนธรรมคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
คณะมนษุศาสตร์ฯ 4 พ.ย. 60 10,000

49 โครงการพัฒนาศลิปะดจิิตลัเพือ่การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอสีานใตสู้่

สากล
คณะมนษุศาสตร์ฯ 24-25 พ.ย. 60 15,000

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมภมูิ

ปญัญา ทอ้งถิ่นกบัหนว่ยงาน

ภายนอกเพือ่เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล
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1,997,000

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรรมาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

50 โครงการความร่วมมอืกลุ่มศลิปะอนภุาคลุ่มน้ าโขง คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค.60-ก.ย. 61 5,000

51 เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมภายในประเทศ ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ตลอดป ี61 100,000

52 เผยแพร่ศลิปวัมธรรมในตา่งประเทศ ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ตลอดป ี61 200,000

53 การอบรมเชงิปฏบิตักิารดนตรีและนาฏศลิปเ์พือ่พัฒนามาตรฐานทาง

วชิาชพี
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 23 - 26 ม.ีค. 61 100,000

54 การประกวดเรือมอัปสราบรีุรัมย์ เพือ่สง่เสริมมาตรฐานทางวัฒนธรรม

พื้นบา้นอสีาณใต้
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 28 -30 เม.ย. 61 90,000
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1 โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร โรงเรียนสาธติ  - 192,000

2 โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานและสง่เสริมขวัญและก าลงัใจ

แกบ่คุลากรในคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 70,000

3 โครงการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 16,000

4 โครงการพัฒนาสง่เสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์เขา้

สู่ความเปน็นานาชาติ
ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 150,000

    - อบรมและทดสอบความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 

    - อบรมเชงิปฏบิตักิารไวยากรณ์เบื้องตน้ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 

    - อบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีนแผนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 

5 โครงการสง่เสริมการเขา้สู่การเปน็นานาชาตใินโครงการจัดการเรียน

การสอนแบบ 2 ภาษา รุ่นที่ 3 ส าหรับอาจารย์และบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 1,300,000

6 โครงการพัฒนาบคุลากรและศกึษาดงูานส านกังานตา่งประเทศ (สาย

สนบัสนนุ)
ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 8,000

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖

หน่วยงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับใหม้คีุณภาพสูงขึ้น จนสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสูก่ารปฏบิัตงิานอย่างมอือาชพีสูม่าตรฐานสากล

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์

และบคุลากรใหม้มีาตรฐานตาม

กรอบของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) สู่ความเปน็นกัปฏบิตัมิอื

อาชพี

มาตรการ โครงการ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
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7 โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบคุลากรและ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ โดยใชโ้ปรแกรม English 

Discoveries Online (EDO)

ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

8 โครงการศนูย์พัฒนาขอ้สอบมาตรฐานมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์(BRU 

Test)
ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

9 โครงการท าผลงานอย่างไรใหไ้ดใ้น 1 ป ีแบบครบวงจร 5 ขัน้ตอน กองการบริหารงานบคุคล 9 ต.ต.,5 ม.ค.,2 

เม.ย.,18 ม.ิย.,13 

ส.ค. 61

200,000

10 โครงการจัดสรร ปนัเวลา กา้วเขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ กองการบริหารงานบคุคล  - 50,000

11 โครงการพัฒนาผู้สอนมอือาชพีและสายสนบัสนนุมอือาชพี กองการบริหารงานบคุคล 1 เม.ย.-31 พ.ค. 61 400,000

12 โครงการอบรมสมัมนาเพือ่พจิารณาความเชี่ยวชาญวชิาชพี เพือ่

ประกอบการตอ่สญัญาจ้าง
กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 500,000

13 โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการที่สงูขึ้น 

(ประชุมอนกุรรมการประเมนิการสอน)
กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 96,000

14 โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 500,000

   - โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61

   - โครงการประชุมพจิารณาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่วชิาการที่สงูขึ้น 

(คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒปิระเมนิผลงานทางวชิาการ)
กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61

15 โครงการสนบัสนนุการศกึษาตอ่ระดบั .โท และ ป.เอก (ใชเ้งนิกนั) กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61
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5,887,000

หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรรมาตรการ โครงการ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

16 โครงการพัฒนาสายสนบัสนนุเพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้น กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 200,000

17 โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรหนว่ยงาน ส านกังานตรวจสอบภายใน ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

18 โครงการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน กองกลาง พ.ค. 61 890,000

19
โครงการเบกิคา่ตอบแทนการประเมนิผลงานทางวชิาการแกผู้่ทรงคณุวุฒิ กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 345,000

20 โครงการเบกิจ่ายคา่ตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพือ่เขา้สู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ
กองการบริหารงานบคุคล  - 420,000

21 โครงการรับสมคัรและจัดสอบคดัเลอืกขา้ราชการ พนกังาน กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 70,000

22 โครงการตอ่ยอดพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืผู้บริหารและครูแนะแนว

เพือ่ความเปน็มอือาชพี
สภาวชิาการ  - 250,000

2. เสริมสร้างและสนบัสนนุ

อาจารย์และบคุลากรใหม้ทีกัษะ

และขดีความสามารถในการท า

วจิัย บริการวชิาการ  การ

จัดการเรียนการสอนโดย

สื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่างตอ่เนื่อง

 - ไมม่โีครงการรองรับ-  -  -  - 
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0

1 โครงการจัดหารายไดจ้ากทรัพสนิฯของมหาวทิยาลยั กลองคลงัและทรัพสนิ ต.ค. 60 - กค. 61  - 

2 โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ กองนโยบายและแผน ต.ค. 60 - กค. 61  - 

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗

มาตรการ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ และสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัยใหสู้งสุด ตลอดจนเพิ่มชอ่งทางในการแสวงหารายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิและสทิธิประโยชนข์องมหาวทิยาลัย ใหเ้กดิประสทิธิภาพและเกดิประโยชนส์ูงสุด

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรรโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

1. พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพย์สนิและเพิม่ชอ่งทางใน

การจัดหารายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ
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1 โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1-10 ส.ค. 61 10,000

2 โครงการพธิไีหวค้รูและครอบครูทางนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 20-31 ส.ค. 61 60,000

3 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 20-22 เม.ย. 61 20,000

4 โครงการปรับพื้นฐานเพือ่เตรียมความพร้อมทางพลศกึษา คณะครุศาสตร์ ก.ค. 61 25,000

5 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและบคุลากรในสาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์  - 50,000

6 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษา สาขาวชิาเทคโนฯการศกึษา คณะครุศาสตร์ 21-22 ก.ค. 61 10,000

7 โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ สาขาวชิาเทคโนฯและนวัตกรรม

การศกึษา

คณะครุศาสตร์ 2 ธ.ค. 60 32,000

8 โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนกัศกึษา สาขาวชิาสงัคม

ศกึษา

คณะครุศาสตร์ 10 ส.ค. 61 24,000

9 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 7-8 ต.ค. 60 20,000

10 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงและการอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม สาขาวชิา

สงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 20-21 ต.ค. 60 20,000

11 โครงการทศันศกึษานกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 9-11 ก.ค. 61 40,000

1. สร้างกลไกวัฒนธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรทกุระดบั

และนกัศกึษาที่มุ่งเนน้การมี

คณุธรรม จริยธรรม และ

การมสีว่นร่วมเพือ่น าไปสู่

การสร้างคา่นยิมของ

องคก์รที่มวีัฒนธรรมคณุภาพ

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8  : สร้างวัฒนธรรมองคก์รในการปฏบิัตงิานที่มุง่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร
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มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

12 โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั สาขาวชิา

คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ม.ค. - เม.ย. 61 55,000

13 โครงการคา่ยราชพฤกษอ์าสา สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ีค.-เม.ย. 61 5,000

14 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู กลุ่ม

วชิาพื้นฐานการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 4 พ.ค. 61 20,000

15 โครงการชาวฟสิกิสร้์อยดวงใจ ใฝ่ธรรมะ คร้ังที่ 7 คณะครุศาสตร์ 17 ม.ค. 61 5,000

16 โครงการ "ฟสิกิสอ์าสาพัฒนาชุมชน" คร้ังที่ 5 คณะครุศาสตร์ 25 ม.ค. 61 8,000

17 โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์นอ้งพีฟ่สิกิส ์คร้ังที่ 6 คณะครุศาสตร์ 14 ม.ีค. 61 5,000

18 โครงการสานสมัพันธน์อ้งพี ่ฟสิกิสป์ใีหม ่2561 คณะครุศาสตร์ 15 ธ.ค. 60 5,000

19 โครงการศกึษาพัฒนาบคุลกิภาพและศกึษาแหลง่เรียนรู้ฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 1 ม.ีค. 61 40,000

20 โครงการ "การเตรียมความพร้อมสู่การเปน็ครูฟสิกิส"์ คณะครุศาสตร์ 20 ธ.ค. 60 5,000

21 โครงการศกึษาดงูานดนตรีระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ ม.ิย. 61 20,000

22 โครงการพัฒนานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐาน

วชิาชพีครู (ฝ่ายพัฒนาวชิาชพีครู)

คณะครุศาสตร์  - 100,000

23 โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีบ่ายศรีสู่ขวัญนกัศกึษาใหม ่(ฝ่ายพัฒนา

นกัศกึษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 27 ก.ค. 61 30,000

24 โครงการนอ้มจิตคารวะตา บชูาครู  (ฝ่ายพัฒนานกัศกึษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 16 ม.ค. 61 30,000

25 โครงการครูรุ่นใหม ่มสีตรู้ิคดิ มจีิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน ประพฤติ

ตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

คณะครุศาสตร์ 23 ก.พ. 61 40,000
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มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

26 โครงการ 3 ด ีพัฒนาชวีใีหม้คีวามสขุ  (ฝ่ายพัฒนานกัศกึษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะครุศาสตร์ 26 พ.ค. 61 30,000

27  โครงการศกึษาดงูานและปฏบิตังิานภาคสนามคอมพวิเตอร์ศลิปะและ

การออกแบบ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 16-18 ม.ค. 61 32,000

28  โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ ความสามารถสู่นกัปฏบิตัอิย่างมอื

อาชพีสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ฯ

คณะมนษุศาสตร์ฯ 1-30 เม.ย. 61 30,000

29 โครงการพัฒนาทกัษะความรู้ความสามารถสู่นกัปฏบิตัอิย่างมอือาชพี

สาขาวชิานติศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 28 เม.ย.-ส.ค. 61 30,000

30  โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุใหน้กัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การ

เรียนรู้

คณะมนษุศาสตร์ฯ พ.ย.-ธ.ค. 60 100,000

31 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุศาสตร์ฯ 10 ม.ค.-30 เม.ย. 

61 1 พ.ค.-30 ก.ค.

 61

15,000

32 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 2 เม.ย. 61 24,000

33 โครงการซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาการจัดการ 1 ม.ค. 61 30,000

34 โครงการกจิกรรม "งานวันเดก็แหง่ชาต ิประจ าป ี2561" คณะวทิยาการจัดการ 13 ม.ค. 61 30,000

35 โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมป่ระจ าปกีารศกึษา 2561 คณะวทิยาการจัดการ 28 ก.ค. 61 10,000

36 โครงการประกวดบคุลกิภาพดาว เดอืน ดาวเทยีม และร้องเพลงมาร์ช คณะวทิยาการจัดการ 8 พ.ย. 60 40,000

37 โครงการกฬีาสานสมัพันธน์อ้ง -พีส่ชีมพู ประจ าปกีารศกึษา 2560 คณะวทิยาการจัดการ 11 พ.ย. 60 10,000
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มาตรการ โครงการ หน่วยงาน
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

38 โครงการอบรมบคุลกิภาพในอุตสาหกรรมบริการ สาขาวชิาการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 27 เม.ย. 61 10,000

39 โครงการพัฒนา เร่ือง "การพัฒนาบคุลกิภาพ การมวีนิยั และ

จรรยาบรรณวชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีปกีารศกึษา 

2560"

คณะวทิยาการจัดการ 7 ก.พ. 04 15,000

40 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง "การเตรียมความพร้อมเขา้สู่

ตลาดแรงงานของบณัฑติสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 

2560"

คณะวทิยาการจัดการ 6 เม.ย. 04 15,000

41 โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่และปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับ

นกัศกึษากอ่นเขา้ศกึษาในสาขาวชิาการบญัช ีประจ าปกีารศกึษา 2560

คณะวทิยาการจัดการ 28 ก.ค. 61 10,000

42 โครงการอบรมสมัมนา สานสมัพันธศ์ษิย์เกา่และศษิย์ปจัจุบนั เพือ่

เสริมสร้างคณุภาพชวีติในการท างาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ก.ย. 04 15,000

43 โครงการสมัมนาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 

60

10,000

44 โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ 24 -26 ก.ค. 61 5,000

45 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษาสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน

 คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 20 -23 ก.ค. 61 10,000

46 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศกึษา สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 18 ก.ค. 61 10,366

47 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 เม.ย. 61 20,000

48 โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนและการใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลยั คณะวทิยาการจัดการ 23 ก.ค. 61 25,000
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49 โครงการเตรียมความพร้อมกา้วสู่โลกสายอาชพี คณะวทิยาการจัดการ 12-16 ก.พ. และ 

19 -23 ก.พ. 61

13,500

50 โครงการปฐมนเิทศและการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ พ.ค. 61 50,000

51 โครงการจิตอาสาพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนอ้มน าเศรษฐกจิ

พอเพยีงร้อยเรียงบรูณาการเรียนการสอน

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.-พ.ย. 60 120,000

52 โครงการพัมนาภาวะผู้น านกัศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ พ.ย. 60- ม.ค. 61 50,000

53 โครงการนอ้งยินดพีีรั่บปริญญาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 16-17 พ.ย. 60 10,000

54 โครงการ  Freahy night  ร่วมใจนอ้งพีว่ทิยาศาสตร์การอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 22 ต.ค. 60 10,000

55 โครงการ  Food science Goobye Senior คณะวทิยาศาสตร์ 31 ม.ค. 61 5,000

56 โครงการ Food science อาสาพัฒนาชุมชน  คร้ังที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ 14-15 ม.ค. 61 30,000

57 โครงการท าบญุสาขาวชิาสถติปิระยุกตแ์ละกฬีาสถติสิานสมัพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 14-15 ต.ค. 60 5,000

58 โครงการสานสมัพันธน์อ้งพีว่ทิย์คอม คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ค. 61 30,000

59 โครงการแสดงความยินดกีบัพีบ่ณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-15 พ.ค.

61

15,000

60 โครงการคา่ยสิ่งแวดลอ้มบรูณาการ คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค.60-31 พ.ค.

61

15,000

61 โครงการเพิม่ศกัยภาพการเรียนนกัศกึษาสาขาวชิาเคมสีู่มาตรฐานสากล คณะวทิยาศาสตร์ 4 ก.ค. 61 15,000

62 โครงการสานสมัพันธพ์ีน่อ้งวทิย์คอมนกัศกึษาสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 7 ส.ค. 61 15,000

63 โครงการนเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะวทิยาศาสตร์ 8 ม.ค.-30 ม.ิย. 61 92,900
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64 โครงการประชาสมัพันธ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

65 โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนว และเปดิบา้นสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 5,000

66 โครงการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชพี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-30 พ.ย. 60 23,000

67 โครงการประชาสมัพันธ ์แนะแนว และเปดิบา้นเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค - พ.ค. 60 30,000

68 โครงการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  - 65,000

69 โครงการครอบครัวครุศาสตร์ 60 กะรัตเพชรจรัสแสง คณะครุศาสตร์ 4 ก.ค. 61 50,000

70  โครงการสนบัสนนุและสง่เสริมประสทิธภิาพการบริหารงานตาม

นโยบายมหาวทิยาลยัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 427,500

71  โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 146,400

72 โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศลิปะและการออกแบบ คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 43,900

73 โครงการจัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61 111,600

74 โครงการอบรมพัฒนาและการสร้างภาวะผู้น าคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 28-29 เม.ย. 61 10,000

75 โครงการจัดท าแผนงบประมาณและตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่าย

งบประมาณ

คณะมนษุศาสตร์ฯ  - 4,000

76 โครงการพัฒนาคณะฯสู่การเปน็องคก์รสเีขยีว คณะมนษุศาสตร์ฯ  - 4,000

77 อบรม "การประกนัคณุภาพการศกึษากบัการพัฒนาคณุภาพกจิกรรม

นกัศกึษา
กองพัฒนานกัศกึษา 17 พ.ค. 61 20,000

78 การสร้างเกราะปอ้งกนัภยัยาเสพตดิ กองพัฒนานกัศกึษา 20 พ.ย. 60 20,000

79 อบรมใหค้วามรู้ดา้นการบริหารเงนิทนุและปลกูจิตส านกึนกัศกึษาทนุ

กู้ยืม

กองพัฒนานกัศกึษา 23 พ.ย. 60 20,000
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80 รู้ทนัเร่ืองเพศศกึษาและเสริมทกัษะชวีติใหก้บันกัศกึษา กองพัฒนานกัศกึษา 22-23 ธ.ค. 60 20,000

81 อธกิารบดแีละผู้บริหารพบนกัศกึษา (ชัน้ปทีี่ 2-4) กองพัฒนานกัศกึษา 6,13,20 ก.ย. 61 20,000

82 ประกวดคดัเลอืก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดบัจังหวัด กองพัฒนานกัศกึษา 13 ม.ค. 61 20,000

83 การเลอืกตั้งองคก์ารบริหารนกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒนานกัศกึษา 25 เม.ย. 61 30,000

84 อบรมการเขยีนหนงัสอืราชการและการเขยีนโครงการส าหรับผู้น า

นกัศกึษา

กองพัฒนานกัศกึษา 16 พ.ค. 61 20,000

85 นกัศกึษาวชิาทหารเขา้รับการอบรมภาคสนามประจ าปี กองพัฒนานกัศกึษา ม.ค.-ม.ีค. 61 20,000

86 บอกรักมหาวทิยาลยัและจังหวัดบรีุรัมย์ผ่านสื่อและวดีทีศัน ์(บอกรัก 

BRU & ฮักนะ Buriram)
กองพัฒนานกัศกึษา 27 พ.ย. 60 40,000

87 รณรงคเ์พือ่ปลกูจิตส านกึนกัศกึษาใหม ่ใสใ่จวนิยัจราจร กองพัฒนานกัศกึษา 10 ก.ค. 61 20,000

88 Hotline สายดว่น การใหค้ าปรึกษาและแนวการใชช้วีติแกน่กัศกึษา กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 60-พ.ค. 61 20,000

89 โครงการกา้วสู่ Green University ดว้ยการจัดการขยะมลูฝอยอย่างถกู กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 60-ม.ีค. 61 50,800

90 โครงการพัฒนาความเขม้แข็งชมรมนกัศกึษา กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 60-พ.ค. 61 640,000

91 โครงการคา่ยราชภฏัอสีานอาสาพัฒนาทอ้งถิ่น คร้ังที่ 18 (ไดรั้บเลอืก

เปน็เจ้าภาพกลุ่มราชภฏัอสีาน)
กองพัฒนานกัศกึษา 23-26 พ.ย. 60 150,000

92 กฬีามหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 40 กองพัฒนานกัศกึษา ธ.ค. 60 800,000

93 เงนิรางวัลและคา่ตอบแทนนกักฬีาที่สร้างชื่อเสยีง กองพัฒนานกัศกึษา 3 ม.ีค. 61 150,000

94 ร่วมแขง่ขันทกัษะทางดนตรีในกฬีามหาวทิยาลยัราชภฏัภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 40
กองพัฒนานกัศกึษา ธ.ค. 60 30,000

95 ฟุตซอลราชภฏับรีุรัมย์คพั คร้ังที่ 11 กองพัฒนานกัศกึษา พ.ค. 61 30,000
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96 ราชภฏับรีุรัมย์ซปุเปอร์มนิมิาราธอน คร้ังที่ 1 กองพัฒนานกัศกึษา 14 ก.พ. 61 50,000

97 กฬีาสภีายใน "มว่ง - เหลอืง เกมส"์ คร้ังที่ 46 กองพัฒนานกัศกึษา ม.ค. 61 925,000

98 โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมและวันส าคญัของชาติ กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

99 กฬีามหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 40 กองพัฒนานกัศกึษา ธ.ค. 60 800,000

100 เงนิรางวัลและคา่ตอบแทนนกักฬีาที่สร้างชื่อเสยีง กองพัฒนานกัศกึษา 3 ม.ีค. 61 150,000

101 ร่วมแขง่ขันทกัษะทางดนตรีในกฬีามหาวทิยาลยัราชภฏัภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื คร้ังที่ 40
กองพัฒนานกัศกึษา ธ.ค. 60 30,000

102 ฟุตซอลราชภฏับรีุรัมย์คพั คร้ังที่ 11 กองพัฒนานกัศกึษา พ.ค. 61 30,000

103 ราชภฏับรีุรัมย์ซปุเปอร์มนิมิาราธอน คร้ังที่ 1 กองพัฒนานกัศกึษา 14 ก.พ. 61 50,000

104 กฬีาสภีายใน "มว่ง - เหลอืง เกมส"์ คร้ังที่ 46 กองพัฒนานกัศกึษา ม.ค. 61 925,000

105 คา่ยอาสาพัฒนาทอ้งถิ่นของนกัศกึษาหอพัก กองพัฒนานกัศกึษา 2-4 ก.พ. 61 30,000

106 วันชาวหอและศษิย์เกา่หอพักนกัศกึษา กองพัฒนานกัศกึษา 20-21 ม.ค. 61 30,000

107 สบืสานประเพณีท าบญุตกับาตร บายศรีสู่ขวัญรับนอ้งใหมช่าวหอ กองพัฒนานกัศกึษา 19-20 ส.ค. 61 30,000

108 หอพักสเีขยีว (Green Dormitory) กองพัฒนานกัศกึษา ธ.ค. 60 30,000

109 สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒนานกัศกึษา 11-13 ม.ิย. 61 100,000

110 อัญเชญิตราพระราชลญัจกร ปทีี่ 6 กองพัฒนานกัศกึษา 4 ส.ค. 61 200,000

111 ไหวค้รูนกัศกึษาภาคปกติ กองพัฒนานกัศกึษา 30 ส.ค. 61 150,000

112 สมเดจ็พระพุทธยอดฟา้มหาราชานสุรณ์ กองพัฒนานกัศกึษา 7 ก.ย. 61 90,500

113 ด าเนนิงานส านกังานองคก์ารบริหารนกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค.60-พ.ค. 61 100,000
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114 ประกวดมาร์ช ดาว - เดอืน กองพัฒนานกัศกึษา 11 พ.ย. 60 150,000

115 สบืสานประเพณีวันลอยกระทง กองพัฒนานกัศกึษา 1 พ.ย. 60 150,000

116 ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ภาค กศ.บป. กองพัฒนานกัศกึษา 28 ก.ค. 61 30,000

117 ไหวค้รูนกัศกึษาภาค กศ.บป. กองพัฒนานกัศกึษา 22 ก.ย. 61 50,000

118 กฬีาสานสมัพันธ ์ภาค กศ.บป. กองพัฒนานกัศกึษา 20 ม.ค. 61 50,000

119 สมัมนาผู้น านกัศกึษา ภาค กศ.บป. กองพัฒนานกัศกึษา 16-17 ม.ิย. 61 55,000

120 อบรมเชงิปฏบิตักิาร "การใชช้วีติของนกัศกึษา มรภ.บร. ในยุคไทย

แลนด ์4.0"
กองพัฒนานกัศกึษา 17 ม.ค. 61 20,000

121 ด าเนนิงานส านกังานสภานกัศกึษา ภาคปกติ กองพัฒนานกัศกึษา ต.ค.60-พ.ค. 61 40,000

122 อบรมเชงิปฏบิตักิาร "ผู้น านกัศกึษาสู่การรับนอ้งสร้างสรรคส์าน

สมัพันธ ์มว่ง - เหลอืง"
กองพัฒนานกัศกึษา 21-22 เม.ย. 61 50,000

123 9 ลาน ลา้นความด ีถวายพอ่หลวง ร.9 (9 ลาน ลา้นความดถีวายใน

หลวง)
กองพัฒนานกัศกึษา ม.ีค. 61 10,000

124 คา่หนงัสอืเรียน โรงเรียนสาธติ  - 191,100

125 คา่อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธติ  - 248,100

126 คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน โรงเรียนสาธติ  - 256,400

127 คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน โรงเรียนสาธติ  - 361,300
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128 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจบคุลากรคณะวทิยาการจัดการ 

ในการปฏบิตังิาน

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60 - 30 

ก.ย. 61

199,500

129 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจแกค่รอบครัวครุศาสตร์ คร้ังที่ 4 คณะครุศาสตร์ 20 ธ.ค. 60 50,000

130 โครงการสร้างขวัญก าลงัใจและความสามคัค ีสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

131 จัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการหนว่ยงาน ด าเนนิการสร้างคา่นยิม

องคก์ารและการบริหารจัดการการปฏบิตังิานอย่างมธีรรมาภบิาล 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 125,140

132  โครงการพัฒนาบคุลากรศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ศนูย์วทิย์ฯ  - 60,000

133 โครงการพัฒนาบคุลากรและสร้างการมสีว่นร่วมในการท างานส านกั

สง่เสริมวชิาการและงานทะเบยีน
ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ

 - 
100,000

134 โครงการจ่ายคา่ตอบแทนการคมุสอบปลายภาคประจ าปกีารศกึษา 

2561
ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ

 - 
400,000

2. พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบคุคล สร้าง

แรงจูงใจ  สวัสดกิารและ

สทิธปิระโยชนแ์กบ่คุลากร

ทกุระดบัเพือ่ใหม้คีณุภาพ

ชวีติและรักษาบคุลากรที่ดี

อย่าง มปีระสทิธภิาพ
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1 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการหนว่ยงาน คณะครุศาสตร์  - 486,350

2 โครงการจัดหาครุภณัฑค์ณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์  - 935,492

3 โครงการจัดท าวารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ม.ค. 61-ก.ค. 61 20,000

4 โครงการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ 1-30 ก.ค. 61 10,000

5 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ 20 พ.ค.-30 ก.ค. 61 10,000

6 โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ 15-30 พ.ค. 60 10,000

7 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามผลการ

ด าเนนิงานสาขาวชิาเทคโนฯการศกึษา

คณะครุศาสตร์ ม.ิย. -ก.ค. 61 10,000

8 โครงการอบรมประกนัคณุภาพการศกึษาและพัฒนาภาวะ

ผู้น านกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์ 11-12 ม.ิย. 61 30,000

9 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-

31 ส.ค. 61

10,000

10 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน สาขาวชิาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์  - 10,000

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

นโยบายสภามหาวิทยาลัย : ปลูกฝังคา่นยิมในการปฏบิัตงิานที่เนน้การมคีุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์

สงูสดุตอ่องคก์ร
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547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

11 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามการด าเนนิงาน

 ของสาขาวชิาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ ส.ค. 61 10,000

12 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 7 ม.ิย.-15 ส.ค. 60 10,000

13 โครงการสง่เสริมระบบการประกนัคณุภาพของสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ 28 ก.ค. 61 10,000

14 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาฟสิกิส์ คณะครุศาสตร์ 10 ก.ค. 61 10,000

15 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามการด าเนนิงาน

 ระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาดนตรีศกึษา

คณะครุศาสตร์ ส.ค. 61 10,000

16 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ก.ย. 60-31 ส.ค. 

61

10,000

17 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฏี

บณัฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ก.ย. 60-31 ส.ค. 

61

10,000

18 โครงการการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาวจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา

คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 60-

30 ส.ค. 61

20,000

19 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาหลกัสตูรและ

การจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 12 ก.ค. 60 10,000

20 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาและตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ฝ่ายวชิาการฯ)

คณะครุศาสตร์ 11 ก.ค. 61 20,000

21 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ 20-30 ก.ค. 61 10,000
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547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

22 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนสาธติ 20,000

23 โครงการอบรมและตดิตามการประกนัคณุภาพการศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-ส.ค. 61 125,000

24 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

25 โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ต. 60-ก.ย. 61 10,000

26 โครงการพัฒนางานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

การพัฒนาสงัคม

คณะมนษุศาสตร์ฯ 12 ม.ิย. 61 20,000

27 โครงการประกนัคณุภาพสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ส.ค. 60-ก.ค. 61 30,000

28 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ ก.ค. 61 10,000

29 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาสาขาวชิา

นติศิาสตร์

คณะมนษุศาสตร์ฯ 28-31 พ.ค. 61 10,000

30 โครงการความรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิา

ดนตรี

คณะมนษุศาสตร์ฯ 4 ก.ค. 61 10,000

31 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์ ระดบับณัฑติศกึษา

คณะมนษุศาสตร์ฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000
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547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

32 โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่การศกึษาคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

437,800

33 โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษาสาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

72,500

34 โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่จัดการเรียนการสอนส าหรับ

นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

119,000

35 โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

115,000

36 โครงการจัดซื้อครุภณัฑส์าขาวชิาการสื่อสารมวลช คณะ

วทิยาการจัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

5,000

37 โครงการจัดหาครุภณัฑก์ารศกึษา สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

4,000

38 โครงการจัดหาครุภณัฑเ์พือ่การศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

36,750

39 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

20,000

40 โครงการรายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ีคณะวทิยาการ

จัดการ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

30,000
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547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

41 โครงการบริหารจัดการงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

ระดบัคณะ

คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

85,000

42 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาการจัดการ 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค.

 61

90,000

43 โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.-60-ก.ค. 61 759,100

44 โครงการจัดหาครุภณัฑท์างการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค.-60-ก.ค. 61 1,070,700

45 โครงการจัดหาครุภณัฑส์าขาวชิา คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 10 ต.ค. 60 28,000

46 โครงการพัฒนางานสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ 395,400

47 โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร์ เม.ย.- ก.ค. 61 50,000

48 โครงการด าเนนิงานประกนัคณุภาพระดบัคณะ คณะวทิยาศาสตร์ เม.ย.- ก.ค. 61 50,000

49 โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการระยะสั้นและระยะยาว คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60- ก.ค. 61 20,000

50 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดบัสาขาวชิาและ

ระดบัคณะ

คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60- ก.ค. 61 15,000

51 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 28 ม.ิย. 61 10,000

52 โครงการการประกนัคณุภาพหลกัสตูรวทิยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวทิยาศาสตร์ ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

53 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 1-3 ส.ค. 61 10,000

54 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ

อาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ 26 ก.ค. 61 15,000

55 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 1-31 ก.ค. 61 10,000
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มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

56 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-15 ก.ค.

 61

10,000

57 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา 2561 คณะวทิยาศาสตร์ 20 ม.ค. 61 10,000

58 โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคณุภาพสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การกฬีา

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ก.ค. 61 10,000

59 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน คณะวทิยาศาสตร์ ม.ิย.-ก.ค. 61 10,000

60 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-15 พ.ค.

 61

10,000

61 โครงการประเมนิคณุภาพหลกัสตูรสาขาวชิาภมูศิาสตร์และ

ภมูสิารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 1-5 เม.ย. 61 20,000

62 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 1 ต.ค. 60-31 ก.ค.

 61

10,000

63 โครงการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน

การสอนประจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิย์ฯ  - 450,000

64 โครงการซอ่มแซมครุภณัฑป์ระจ าศนูย์วทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

ศนูย์วทิย์ฯ  - 350,000

65 โครงการจัดหาวัสด ุครุภณัฑ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60 40,000
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66 โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดสุ านกังาน

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 424,700

67 โครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการหนว่ยงานและ

พัฒนาแหลง่เร่ียนรู้ สาขาวชิาสตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 75,000

68 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 61 20,000

69 โครงการประกนัคณุภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต.ค. 60-พ.ค. 61 10,000

70 โครงการการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-31 พ.ค. 61 5,000

71 โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ค. 61 10,000

72 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะมนษุศาสตร์ฯ  - 2,000

73 โครงการจัดหาวัสดสุ านกังาน สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 170,000

74 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดฝึุก สาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 188,690

75 โครงการวัสดฝึุกปฏบิตั ิสาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 70,000

76 การจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน สาขาวชิา

อกกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 48,480

77 โครงการจัดหา วัสดปุฏบิตัสิาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000



132

547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

78 โครงการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ

ราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและแผนบริหารความ

เสี่ยง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 50,000

79 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

แกน่กัศกึษาและบคุลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

80 โครงการจัดท ารายงานตนเองการประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดบัสาขาวชิาและระดบัคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 40,000

81 โครงการประกนัคภุาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

82 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

กอ่สร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

83 โครงการสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

84 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

85 โครงการบริหารสาขาวชิา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยี

สถาปตัยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

86 โครงการจัดท ารายงานตนเองประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั

สาขาวชิา สาขาวชิาอกกแบบผลติภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000
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87 คอมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊เพือ่การเรียนการสอน หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 14 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 23,446 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 328,200

88 ารจัดซื้อวัสด ุวชิาแกน / ศกึษาทั่วไป / วชิาเลอืกเสรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 162,700

89 การจัดท าสมดุบนัทกึฝึกประสบการณ์วชิาชพี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

90 การจัดท าคู่มอืนกัศกึษา และจัดท าคู่มอือาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 10,000

91 การจัดหาวารสารและหนงัสอืพมิพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 15,000

92 การจัดหาวัสดใุนการบริหารจัดการหนว่ยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 181,440

93 การบริการขอ้สอบและวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 30,000

94 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของบณัฑติวทิยาลยั บณัฑติ  - 220,000

95 โครงการบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา

บณัฑติ  - 20,000

96 โครงการด าเนนิงานบริหารจัดการทั่วไป ศนูย์บริการอุดมศกึษาปะค า  - 250,000

97 ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนนิการ

เพือ่จัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2561

ศนูย์บริการอุดมศกึษา    

หนองขวาง

 - 14,000

98 โครงการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละสาธารณูปโภค ศนูย์บริการอุดมศกึษา    

หนองขวาง

 - 120,000

99 โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ส านกังานเพือ่บริหารจัดการ ศนูย์บริการอุดมศกึษา    

หนองขวาง

 - 56,000
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100 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา ส านกังานบริการวชิาการ  - 20,000

101 โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ส านกังานเพือ่บริหารจัดการ ส านกังานบริการวชิาการ  - 157,500

102 โครงการบริหารจัดการส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 60-พ.ค. 61 165,000

103 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 60-พ.ค. 61 20,000

104 โครงการบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ สภาคณาจารย์ ต.ค. 60-พ.ค. 61 60,000

105 จัดหาทรัพยากรเพือ่บริหารจัดการในหนว่ยงาน ด าเนกิารส

ร้างคา่นยิมองคก์ารและการบริหารจัดการการปฏบิตังิานอย่าง

เปน็ธรรมาภบิาล สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 84,060

106 การจัดซื้อวัสดเุพือ่สนบัสนนุการด าเนนิการงานศนูย์

เทคโนโลยีการศกึษา

ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา ต.ค. 60-พ.ค. 61 130,000

107 โครงการบริหารจัดการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านกัวทิยบริการ ต.ค. 60-พ.ค. 61 400,000

108 โครงการบริหารจัดการงานทะเบยีนและประมวลผล งานทะเบยีนและประมวลผล  - 1,200,000

109 โครงการบริหารจัดการส านกังานตา่งประเทศ ส านกังานวเิทศสมัพันธ์  - 100,000

110 โครงการบริหารจัดการและด าเนนิงานของยานพาหนะ งานยานพาหนะ ต.ค. 60-พ.ค. 61 2,550,000

111 บริหารจัดการงานกองอาคารสถานที่และบริการ กองอาคารสถานที่และบริการ ต.ค. 60- พ.ค.61 1,600,000

112 โครงการบริหารจัดการงานอนามยัและสขุาภบิาล งานอนามยัและสขุาภบิาล ต.ค. 60-พ.ค. 61 529,200

113 โครงการบริหารจัดการงานออกแบบและกอ่สร้าง งานออกแบบและกอ่สร้าง ต.ค.-พ.ค. 61 2,063,600

114 โครงการดแูลความปลอดภยัและบริการภายในมหาวทิยาลยั ฝ่ายสวัสดกิารและงานจราจร ต.ค. 60-พ.ค. 61 378,000
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115 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังานสภา

มหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยั ต.ค. 60-พ.ค. 61 350,000

116 โครงการบริหารจัดการส านกังานอธกิารบดี กองกลาง ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

117 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา กองกลาง ต.ค. 60-พ.ค. 61 20,000

118 โครงการบริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ กองกลาง ต.ค. 60-พ.ค. 61 170,000

119 โครงการปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในมหาวทิยาลยั กองกลาง 1-28 ก.พ.  61 87,000

120 โครงการบริหารจัดการกองประชุมและพธิกีาร กองประชุมและพธิกีาร  - 300,000

121 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา กองการบริหารงานบคุคล ต.ค.-พ.ค. 61 10,000

122 โครงการบริหารจัดการงานประชาสมัพันธ์ งานประชาสมัพันธ์  - 125,300

123 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน เดอืนละ 1 คร้ัง 450,000

124 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน พ.ย. 60 400,000

125 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ธ.ค. 60 50,000

126 โครงการบริหารจัดการกองคลงัและทรัพสนิ กองคลงัและทรัพสนิ ต.ค. 60-ก.ย. 61 324,584,300

127 โครงการด าเนนิงานของงานอนรัุกษพ์ลงังาน งานอนรัุกษพ์ลงังาน ต.ค. 60-พ.ค. 61 450,000

128 โครงการสนบัสนนุการจัดการศกึษา ฝ่ายวชิาการ  - 350,000

129 โครงการเพิม่ศกัยภาการแขง่ขัน ฝ่ายวชิาการ  - 1,000,000

130 โครงการบริหารจัดการกองการพัสดุ กองการพัสดุ ต.ค. 60- พ.ค. 61 197,664,400

131 อบรมเตรียมความพร้อมการประกนัคณุภาพภายในระดบั

หลกัสตูร

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 150,000
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132 ประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 1,650,000

133 ประเมนิประกนัคณุภาพภายในระดบัคณะและส านกั ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 437,100

134 ประเมนิคณุภาพภายในระดบัสถาบนั ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 115,000

135 อบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมนิหลกัสตูร

TQR

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 100,000

136 อบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดการความรู้เกี่ยวกบัการใชร้ะบบ

ฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

137 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ืองการอบรมหลกัสตูรเลขานกุาร

ส าหรับการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร

ประจ าปกีารศกึษา 2560

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

138 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ืองการจัดการความรู้ดา้นผลการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ประจ าปกีารศกึษา

 2560

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 60,000

139  บริหารจัดการส านกังาน ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 130,000

140 โครงการด าเนนิงานและใหบ้ริการส านกัสง่เสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

ส านกัสง่เสริมวชิาการฯ  - 500,000

141 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร์  - 10,000

142 โครงการด าเนนิงานดา้นการตรวจสอบภายใน ส านกังานตรวจสอบภายใน ต.ค. 60-พ.ค. 61 30,000

143 โครงการอบรมการควบคมุภายใน ส านกังานตรวจสอบภายใน ต.ค. 60-พ.ค. 61 20,000

2. ระดบัพัฒนาคณุธรรมความ

โปร่งใส ในการด าเนนิงาน



137

547,871,762

มาตรการ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน

งบประมาณท่ีได้รับ

การจดัสรร

144 โครงการอบรมคณุธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิตัเิพือ่

ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น

สภามหาวทิยาลยั ต.ค.60-พ.ค.61 80,000

145 อบรมคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ

ประกนัฯ ต.ค. 60-พ.ค. 61 50,000

146 โครงการ I Don't Cheat (ฉนัไมโ่กง) กองพัฒนานกัศกึษา 17 พ.ค. 61 30,000
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