รายงาน
ผลการบริหารงบประมาณ และการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ไตรมาส 1 - 4
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำนำ
การรายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564) เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อน
การดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติร าชการ ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงนาไปใช้ประกอบการวางแผนในรอบปีถัดไป นอกจากนั้นยังใช้
ประกอบรายงานต่าง ๆ ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นต้น
กองนโยบายและแผน
มกราคม 2565

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
ประวัติมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาคผนวก

1
6
33
42
42
126
134
205
208

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา ใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร ใกล้กับกองพันทหาร
ช่างที่ 2 (ค่ายศรีโสธร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ
แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000 พื้นที่ 43 ไร่
แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 พื้นที่ประมาณ 17 ไร่
แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็ นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุ มัติให้ ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539

1

ประวัติ
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2513

พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2547

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
 เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา
 เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
และหลักสูตรครูประชาบาล (ป.) หรือครูมูล
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา
 เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
และเปิดสอนหลักสูตรประโยคฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) พ.ศ. 2494
โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา
 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
(นักศึกษาภาคปกติ และภาคค่า) และเพิ่มโครงการอบรมครูประจาการ
(อ.ค.ป.) ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2522
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
(วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุค ลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในวั น
เสาร์ - อาทิ ต ย์ ซึ่ ง ต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.พท.)
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สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สั ญ ลั ก ษณ์ ประจ ามหาวิท ยาลั ย เป็ นรู ปพระราชลั ญจกรประจ า
พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักร
มีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกในรอบเหนือจักรเป็น
รูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษร
ภาษาไทยว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ” ด้ า นล่ า งมี อั ก ษร
ภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY”
สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สีดังนี้
สีน้าเงิน

แทนค่า

สีเขียว

แทนค่า

สีทอง
สีส้ม

แทนค่า
แทนค่า

สีขาว

แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและ
พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ในแหล่งธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
ความรุ่งเรืองทางปัญญา
ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกล
ใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

คติธรรมประจามหาวิทยาลัย

:

สิกเฺ ขยฺย สิกขิตพฺพานิ พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

:

ดอกสารภี

สีประจามหาวิทยาลัย

:

เขียว - เหลือง
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อัตลักษณ์
 จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน

เอกลักษณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ตามแนวพระราชดาริ

ปรัชญา
 จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์

พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create
Innovation with Royal Philosophy.

พันธกิจ
เพื่อให้บ รรลุ วิสั ยทัศน์ ดัง กล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกาหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม เชี่ ย วชาญในศาสตร์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภาค
ตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น แห่ ง ภาคตะวั นออก ตลอดจนการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ค่านิยมองค์การ
P
O
S
I
T
I
V
E

Professional
Ownership
Social Responsibility
Integrity
Teamwork
Innovation
Vision Focus
Excellence

มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยที่มีความรักและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
มหาวิทยาลัยที่มีการทางานเป็นทีม
มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
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1. การบริหารงบประมาณ
1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (แผ่นดิน)
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้)
รวมทั้งสิ้น

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

394,086,223.67 301,615,738.59 92,470,485.08
111,025,000.00 92,799,574.18 18,225,425.82
57,383,894.68 57,383,894.68
0.00
17,932,446.75 12,844,776.48
5,087,670.27
580,427,565.10 464,643,983.93 115,783,581.17

76.54
83.58
100.00
71.63
80.05

เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งกาหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส 1 = 32%
ไตรมาส 2 = 54%
ไตรมาส 3 = 77%
ไตรมาส 4 = 100%

แผนภูมิแสดงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
400,000,000

394,086,223.67

350,000,000

301,615,738.59

300,000,000

250,000,000

จัดสรร
จ่ายจริง

200,000,000
150,000,000

111,025,000.00
92,799,574.18
57,383,894.68
57,383,894.68
17,932,446.75
12,844,776.48

100,000,000
50,000,000
0

เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

กันเหลื่อมปี งปม.
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กันเหลื่อมปี เงินรายได้

2. ข้อมูลนักศึกษา
2.1 จานวนนักศึกษา จาแนกตามคณะ สาขาวิชา และประเภทนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประเภทนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และการสอนคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา/
สังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

แผน

ผล

แผน

ผล

240
30
30

193
27
-

-

-

30
30

30
24

-

-

30

30

-

-

30
30

27
26

-

-

30
415
25
30
25
40
120
60
40
25

29
200
22
32
17
20
30
53
13
-

-

-

30

-

-

-

20

13

-

-

8

ประเภทนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีชีวภาพและ
พลังงานทางเลือก
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

แผน

ผล

แผน

ผล

395
25
25
25

220
19
3
10

-

-

20
25

3
23

-

-

50

26

-

-

25

12

-

-

25
25
20
130
150
30
30
30

14
13
1
96
68
12
19
17

30
30
-

-

30

12

-

-

30

8

-

-
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ประเภทนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย
ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
ส.ม. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการเพื่อ
การพัฒนา
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

แผน

ผล

แผน

ผล

530
80
50
60
80

277
29
33
40
43

481
169
35
-

177
67
-

60
60
80
60

23
20
66
23

70
78
129
-

25
85
-

-

-

170
30

47
30

-

-

20

10

-

-

20
25

-

-

-

20

-

-

-

20
15

3
-

-

-

10

-

-

-
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4

1,730

958

681

224
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3. ครุภัณฑ์
3.1 รายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะรายการที่จัดซื้อใน
ปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น)
คณะครุศาสตร์
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 อ่างมิเนียม 1 หลุม 2 ชั้นเล็ก
รุ่น AS 512 ขนาดไม่น้อยกว่า
41x49x80ซม.
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ผนัง ยี่ห้อ carrier 38TSGSO18703 /42TSGSO18-703
ขนาด 18,000 BTU/220V- เบอร์ 5
ท่อทองแดง
3 เก้าอี้ทางาน พนักพิงสูง มีล้อ มีแขน
รุ่น CC-131
4 Notebook HP Probook 445G74KOTU
5 โทรทัศน์ LED Digital TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 42 นิ้ว

จานวน
1 ตัว
1 เครื่อง

3 ตัว
3 เครื่อง
1 เครื่อง

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
1,100.00

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา
3 ธ.ค. 2563

202202780531

7 ม.ค. 2564

202202780531

15,900.00 27 พ.ค. 2564

202202780531

65,700.00

1 มิ.ย. 2564

202202690331

8,900.00 20 ก.ค. 2564

202202780531

23,000.00

รหัสโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยีห่ ้อ
Asus รุ่น M515DA

จานวน
1 เครื่อง
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งบประมาณ
ที่ใช้ไป
15,200.00

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา
1 มี.ค. 2564

รหัสโครงการ
206201340331

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 เครื่องบดสมุนไพร ขนาด 1,000 กรัม
2 เครือ่ งวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ประเภท Ebullioneter
3 ตู้เย็นสาหรับเก็บสารเคมี
4 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
5 ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar air flor)
6 เครื่องยูวีวีส สเปกโตรโฟมิเตอร์
7 ชุดเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
8 ชุดจาลองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
9 เครื่องมือวัดความล้าของตา
10 เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์

จานวน
2 เครื่อง
1 เครื่อง

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
31,000.00 18 ธ.ค. 2563
150,000.00 11 ม.ค. 2564

รหัสโครงการ
106101110631
106101111031

1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 ชุด

85,000.00 21 ม.ค. 2564
100,000.00 8 ก.พ. 2564
55,000.00 11 ก.พ. 2564
400,000.00 16 ก.พ. 2564
480,000.00 9 มี.ค. 2564

106101110431
106101110831
106101110531
106101110731
106101110131

1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง

220,000.00 25 มี.ค. 2564
395,000.00 25 พ.ค. 2564
1,190,000.00 28 พ.ค. 2564

106101110231
106101110331
106101110931

จานวน

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
11,100.00 30 ต.ค. 2563

รหัสโครงการ
202101080231

1 เครื่อง

22,000.00 30 ต.ค. 2563

202101130231

1 เครื่อง
1 เครื่อง

76,933.00
14,980.00

3 ธ.ค. 2563
7 ธ.ค. 2563

202101080231
202101130231

1 เครื่อง

2,568.00

7 ธ.ค. 2563

202101130231

1 ชุด

1,482,000.00 19 มี.ค. 2564

102101160131

1 ชุด

1,339,000.00 23 มี.ค. 2564

102101150131

1 ชุด

980,000.00 24 มี.ค. 2564

102101140131

9,800.00 18 มิ.ย. 2564

202101140231

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 จอแสดงภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว
รุ่น 27 ยี่ห้อ Philips
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวล ยี่ห้อ Lenovo
รุ่น legion5 15ARH05
3 เครื่องเลื่อยสายพาน
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ LED สี ยี่ห้อ HP รุ่น Color
Laserjet Pro MFP M282nw
5 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดา (20หน้า/นาที)
ยี่ห้อ HP รุ่น Laser107a
6 ครุภณ
ั ฑ์ชุดทดลองการควบคุม
เครื่องกลด้วยระบบ IoT
7 ครุภณ
ั ฑ์ชุดทดลองระบบส่งกาลัง
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
8 ครุภณ
ั ฑ์ชุดทดลองระบบชาร์จ
ยานยนต์ไฟฟ้า
9 ครุภณ
ั ฑ์เครื่องพิมพ์

3 ตัว

2 เครื่อง
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คณะวิทยาการจัดการ
ที่

รายการครุภัณฑ์

จานวน

1
2
3
4
5
6

กล้อง Nikon D7500
เครื่องปริ้นเตอร์ Brother
กล้อง Canon EOS 77D
เครื่องสแกนเนอร์ HP
ชุดกล้องวงจรปิด
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงด้านบน
กระจก ด้านล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเตี้ย
แบบกระจกใส ขนาด 5 ฟุต
พาร์ทิชั่นกั้นห้อง แบบครึ่งทึบ
ครึ่งกระจกใส กว้าง80xสูง150 ซม.
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ All in One ยี่ห้อ HP
รุ่น 22-df0033d
เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA ยีห่ ้อ
ABLEREX

1 ตัว
2 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
2 ตู้

7
8
9
10

2 ตู้
2 ชุด

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
33,999.25
29,960.00
39,900.30
16,900.00
29,990.00
10,800.00

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา
4 ม.ค. 2564
19 ก.พ. 2564
19 ก.พ. 2564
16 มี.ค. 2564
28 มี.ค. 2564
22 มี.ค. 2564

รหัสโครงการ
202202E20131
202202E60131
202202E60131
202202E10531
202202E10531
202202G22131

8,400.00 22 มี.ค. 2564 202202G22131
17,800.00 22 มี.ค. 2564

202202G22131

1 เครื่อง

17,000.00 13 ก.ค. 2564 202202E40531

3 เครื่อง

7,500.00 13 ก.ค. 2564 202202E40531

บัณฑิตวิทยาลัย
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2 ชุดไมค์ พร้อมลาโพง
3 เครือ่ งสารองไฟ

จานวน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
21,900.00 29 ต.ค. 2563
6,500.00 9 พ.ย. 2563
2,400.00 7 มิ.ย. 2564

รหัสโครงการ
202202G40331
202202G40331
202202G40331

สานักงานอธิการบดี
ที่

รายการครุภัณฑ์

งานธุรการ
1 โทรโข่ง DECCON MG-150TB
มีไมค์ในตัว เสียงไซเรน อัดเสียง
10 วินาที กาลังขับ 40 วัตต์
2 ตู้เก็บของ มีกระจก
3 ตู้เก็บของมีฝาปิด

จานวน

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา

รหัสโครงการ

1 เครื่อง

2,450.00 21 มิ.ย. 2564

206101031131

1 ตู้
1 ตู้

8,500.00 17 ก.ย. 2564
5,000.00 17 ก.ย. 2564

102101290131
102101290131
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ที่
1

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
1

รายการครุภัณฑ์
งานประชุมและพิธีการ
เครื่องบันทึกเสียง Sony PCM-A10
หน่วยความจา 16 GB การเล่นแบบ
ไร้สาย ฟังการบันทึกผ่านหูฟัง
ลาโพง
งานเลขานุการผู้บริหาร
เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในพิมพ์
50 แผ่น/นาที ความเร็วในการ
สแกน 80 หน้า/นาที
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้า
เล่มมือโยก
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด
Network Brother HL L8260CDN
ความละเอียด 2400*1600dpi
ความเร็วสี ดา 31/นาที
หน่วยงานคลัง
ตู้ทึบเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ สีเทา
รถเข็นสีน้าเงิน ขนาด
73*48*86 ซม. ยี่ห้อ: GIANT
KTNGKONG TT0150CA
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24000 บีทียู น้ายา R-32
ยี่ห้อ: AMENA SKV24B-MNVKE
220V
หน่วยงานบริหารงานบุคคล
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 26000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 13000 บีทียู
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ขนาด 16 ช่อง
หน่วยงานพัสดุ
เครื่องสแกนเนอร์ Plustek
PS3180U ป้อนกระดาษและ
ความเร็ว 80 แผ่น สแกนได้ 2 หน้า
อัตโนมัติ ความละเอียด
600*600dpi

จานวน

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา

รหัสโครงการ

1 เครื่อง

8,827.50

30 มิ.ย. 2564

206201020231

1 เครื่อง

150,000.00 09 ธ.ค. 2563

G06201080231

3 เครื่อง
1 เครื่อง

65,700.00
19,000.00

5 ก.พ. 2564
3 มี.ค. 2564

206201361331
206201361331

1 เครื่อง

26,500.00 18 มิ.ย. 2564

206201361331

10 ตู้
1 คัน

59,000.00 17 ก.ย. 2564
1600.00 17 ก.ย. 2564

102101290131
102101010231

1 เครื่อง

42,500.00 17 ก.ย. 2564

102101010231

3 เครื่อง
1 เครื่อง

16,852.50 4 ธ.ค. 2563
29,960.00 15 ธ.ค. 2563

206201080431
206201080431

1 เครื่อง

22,898.00 15 ธ.ค. 2563

206201080431

1 อัน

1,950.00 20 ส.ค. 2564

206201080431

1 เครื่อง

35,310.00 26 ม.ค. 2564

202202070231
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ที่

รายการครุภัณฑ์

2 เครื่องสารองไฟ Syndome Atom
1000/1000 VA 600 W รับประกัน
2 ปี
3 เก้าอี้ทางานพนักพิงสูง
ขนาด 63*74*108 ซม.
4 เครื่องบันทึกเสียงการเล่นไร้สาย
ยี่ห้อ: Sony PCM-A10
ความจา 16 Gb
หน่วยงานอาคารสถานที่
1 สว่านไร้สาย 12 วัตต์
พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ
ยี่ห้อ มากีต้า รุ่น HP333DWYE
2 ซื้อเครื่องวัดไฟฟ้า (มิเตอร์)
อาคาร SME ชั้น 3
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 งาน
3 เครื่องปรับอากาศใต้ฝ้า
ยี่ห้อ: AMENA ขนาด 26,000 บีทียู
4 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดา
ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที
ขาวดา ความเร็วในการสแกน 80
ยี่ห้อ: Sharp MX-M4051
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
1 ไมโครโฟนแบบไร้สาย
2 ปั๊มน้าบาดาล 1.5 นิ้ว มอเตอร์
เฟรงกิ้น 1.5 แรงม้า (ไม่มีกล่อง
คอนโทรล)
3 เครื่องทาน้าเย็น
4 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่
5 ปั๊มน้าบาดาล Berkeley 12 ใบพัด
มอเตอร์ Eranklin 3 แรงม้า 380 V.
พร้อมกล่องคอนโทรล,
สายไฟ 50 ม.
6 เครื่องฉีดน้า ยี่ห้อ:PUMPKIN
NG-135 135 บาร์ 1600 วัตต์
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Black)
ยี่ห้อ Acer รุ่น Travel Mate
TMP214-53-53XD/T01C
8 ชุดลาโพงเคลื่อนที่ ยี่ห้อ: Yamaha,
รุ่น:Stagepas 400 bt

จานวน

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
11,235.00 26 ม.ค. 2564

202202070231

1 ตัว

4,900.00 10 ก.พ. 2564

202202070231

1 เครื่อง

8,827.50 16 ก.ย. 2564

102101010231

2 เครื่อง

7,254.60

6 พ.ย. 2563

202202070231

1 ระบบ

20,000.00 17 ส.ค. 2564

202202070231

1 เครื่อง

35,000.00 17 ก.ย. 2564

202202120331

1 เครื่อง

100,000.00 17 ก.ย. 2564

102101010231

2 เครื่อง

รหัสโครงการ

1 เครื่อง
1 เครื่อง

11,890.00
19,600.00

9 พ.ย. 2563
9 พ.ย. 2563

206201140231
206201140231

7 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

22,330 9 พ.ย. 2563
9,095.00 23 พ.ย. 2563
34,240.00 23 พ.ย. 2563

206201140231
206201140231
206201140231

1 เครื่อง

5,980.00 16 ก.ค. 2564

206201140231

1 เครื่อง

20,758.00

3 ส.ค. 2564

206201140231

1 ชุด

41,730.00

3 ส.ค. 2564

206201140231
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ที่

รายการครุภัณฑ์

9 ปั้มน้า ยี่ห้อ: Mitsubishi Model
WCM-2205FT
10 รถเข็น สีน้าเงิน
ขนาด 73*48*86 ซม.
ยี่ห้อ: GIANT KINGKONG
TT0150CA
11 เครื่องดูดฝุ่น แบบดูดน้าและฝุ่น
แบบ 25 ลิตร ยี่ห้อ: KARCHER WD
5 Premium
12 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดา
ยี่ห้อ: Sharp MX-M50511
13 เก้าอี้ทางาน มีพนักพิง มีล้อ มีแขน
14 โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก 9 นิ้ว
มีฐานรอง
15 กล้องดิจิตอล
พร้อมเลนส์ 24-120 mm
ยี่ห้อ: Nikon D780
กองนโยบายและแผน
1 เครื่องสารองไฟ Zircon SmoothA 1000VA/550W
2 เครื่องสแกนเนอร์ Brother ADS2200
3 เครื่องสารองไฟ Syndome atom
1000/1000VA 600W
กองพัฒนานักศึกษา
1 โทรโข่ง กาลังขับ 40 w
เปิดเสียงไซเรนได้และอัดเสียงได้
2 เครื่องสารองไฟ Syndome Atom
1000/1000VA 600W
3 ตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ สีเทา
4 เก้าอี้ทางานพนักพิงสูงกลางหลัง
ปรับระดับได้
5 พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว
6 ตู้ล็อกเกอร์
สญ.ที1่ 6/2564 ลว.24 พ.ค 2564
7 เครื่องเสียงพร้อมลาโพง
8 โทรทัศน์ LED ขนาด 65 นิ้ว
9 ลู่วิ่งไฟฟ้า
สญ.ที่ 16/2564 ลว.24 พ.ค 64

จานวน

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
9,300.00 11 ส.ค. 2564

206201140231

3 คัน

4,800.00 17 ก.ย. 2564

102101290131

3 เครื่อง

44,700.00 17 ก.ย. 2564

102101290131

1 เครื่อง

160,000.00 17 ก.ย. 2564

102101290131

2 ตัว
2 ชุด

9,800.00 17 ก.ย. 2564
16,800.00 17 ก.ย. 2564

102101290131
102101290131

1 เครื่อง

99,800.00 17 ก.ย. 2564

102101290231

1 เครื่อง

2,407.50 13 พ.ย. 2563

202202250331

1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

15,800.00

รหัสโครงการ

1 ธ.ค. 2563

202202250331

7 เม.ย. 2564

202202220631

2,996.00 24 มี.ค. 2564

202202H20331

5,617.50

7 เม.ย. 2564

202202H20331

4 ตู้
1 ตัว

4,900.00 16 เม.ย. 2564
3,900.00 16 เม.ย. 2564

202202H20331
202202H20331

3 ตัว
8 หลัง

3,900.00 16 เม.ย. 2564
56,000.00 19 ส.ค. 2564

202202H20331
กองทุนสวัสดิการ

1 ชุด
1 เครื่อง
6 เครื่อง

14,000.00 19 ส.ค. 2564
36,000.00 19 ส.ค. 2564
540,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
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11,235.00

ที่

รายการครุภัณฑ์

10
11
12
13

จานวน

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
260,000.00
120,000.00
88,000.00
55,000.00

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา
19 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564

รหัสโครงการ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ

เครื่องเดินวงรี
จักรยานนั่งปั่น
จักรยานนั่งพิง
เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก
และหัวไหล่
14 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อปีกหลัง
15 เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก
และไหล่หลัง

4 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

55,000.00 19 ส.ค. 2564
55,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ

16 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหน้าและด้านหลัง
17 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง
และหลังส่วนล่าง
18 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านนอกและด้านใน
19 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขารวม
20 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ
รวมแบบเคเบิ้ล
21 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ
แบบเอนกประสงค์
22 เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก
หลัง ท้อง
23 ม้ายกบาร์เบลกล้ามเนื้อต้นแขน
ด้านหน้า
24 เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
25 ชุดดัมเบลบริหารกล้ามเนื้อ
พร้อมชั้นวาง

1 เครื่อง

55,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง

55,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง

55,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง
1 เครื่อง

55,000.00 19 ส.ค. 2564
118,570.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง

115,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง

15,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

1 เครื่อง

40,000.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ

2 เครื่อง
1 เครื่อง

30,000.00 19 ส.ค. 2564
32,430.00 19 ส.ค. 2564

กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รายการครุภัณฑ์

1 เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
2 เครือ่ งปรับอากาศ
3 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All in one
ยี่ห้อ HP รุ่น 200 Pro G4
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ยี่ห้อ Dell Latitude 3410

จานวน
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
32,400.00 9 ธ.ค. 2563
76,400.00 15 ก.พ. 2564
20,865.00 23 ก.พ. 2564

202101010531
202101010531
202101010531

1 เครื่อง

28,890.00 23 ก.พ. 2564

202101010531
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รหัสโครงการ

ที่

รายการครุภัณฑ์

5 เครื่องถ่ายเอกสาร
6 ระบบโทรศัพท์เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ต.หน้าเมือง
พร้อมติดตั้ง
7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
8 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้องศูนย์ข้อมูล
มหาวิทยาลัย (RRU Data Center)
พร้อมติดตั้ง

จานวน
1 เครื่อง
1 ระบบ

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
125,000.00 10 มี.ค. 2564
2,485,000.00 4 มิ.ย. 2564

รหัสโครงการ
202101010531
102101100131

10 เครื่อง
1 ระบบ

27,713.00 4 มิ.ย. 2564
6,475,000.00 29 มิ.ย. 2564

206201362231
C06101010131

งบประมาณ
วัน เดือน ปี
ที่ใช้ไป
ที่ได้มา
17,000.00 4 มี.ค. 2564
7,500.00 4 มี.ค. 2564
5,390.00 18 มิ.ย. 2564
25,000.00 24 มิ.ย. 2564

รหัสโครงการ

ตรวจสอบภายใน
ที่

รายการครุภัณฑ์

จานวน

1
2
3
4

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ตู้ทาน้าร้อน-เย็น
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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206201250331
206201250331
206201250331
206201250331

ผลงานเด่นในรอบไตรมาส
โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์จัด โครงการสั มมนาปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม และ
รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชณนครินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบในการรายงานผลการ
ดาเนิ นโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อติดตาม และรายงานผลการดาเนิน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)”
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินทร์จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การวิพากษ์แผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และเพื่อสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในการทบทวนบทบาท และสะท้ อ นความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการ หรื อ มุ ม มองที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

20

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและห่างไกล
ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานาหลักธรรมคาสอนของศาสนา ไปปรับใช้ใน
ชีวิ ตประจ าวัน รวมไปถึง เพื่ อส่ ง เสริม ให้ นัก ศึก ษามีภู มิคุ้ มกั นยาเสพติ ด มีกิ จกรรมประกอบด้ ว ย
การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยและการวางแผนชีวิต” และ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจ
คุณธรรมและห่างไกลยาเสพติด ” โดย “ฟิล์ม” รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ศิลปินชื่อดัง การบรรยายให้
ความรู้เรื่อง “ธรรมะอารมณ์ดีชีวิตมีสุข” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์สมพงษ์
รัตนวังโส พระนักเทศน์ชื่อดังจาก วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) พร้อมที มงาน พร้อมมีกิจกรรม
ถามตอบปัญหา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 500 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารเรียนบูร ณาการวิชาการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้ า ตาบลหัว ไทร อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ดาเนินการในพื้ นที่
15 ตาบล (ตาบลท่ าตะเกีย บ และตาบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ ต าบลบางคล้ า ตาบล
ท่าทองหลาง ตาบลบางสวน ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดใต้ ตาบลเสม็ดเหนือ และตาบลหัวไทร
อาเภอบางคล้า ตาบลดอนเกาะกา และตาบลดอนฉิมพลี อาเภอบางน้าเปรี้ยว ตาบลคลองเขื่อน
ตาบลก้อนแก้ว ตาบลบางโรง และตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน)
 รับสมัคร

 ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการทางานกับชุมชน
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น"
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต่ าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)"
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จับมือท้องถิ่นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น
“โครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิ ท ยาลั ย
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารราชนครินทร์ สาหรับพิธีการลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น จ านวน 15 แห่ ง โดยทั้งหมดจะร่ว มกันดาเนินการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒ นาด้านต่าง ๆ รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล ความต้องการเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
สนับสนุนและร่วมดาเนินกิจกรรมต่อยอดด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน อาชีพในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อสร้างแนวทางการสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จั ดทาระบบข้อมูล
เทศบาลตาบลและระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนตาบล นาไปสู่การวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
แนวทางสนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป
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“สารภีเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าประเพณี นัก ศึ ก ษาภาคปกติ หรื อ
สารภีเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ช นะ รู้ อภัย อีกทั้งยังกล้ าคิดกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยในปีนี้
กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
และผลการดาเนิ นงานของวิศวกรสั งคมประจาปีงบประมาณ 2563 และพบผู้นานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ทั้งนี้พลเอกดาว์พ งษ์ รัตนสุว รรณ องคมนตรี ยังได้กล่ าวต่อที่
ประชุ ม ในด้ านการน้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ และได้รับฟังการนาเสนอการดาเนินงานของอาจารย์พี่เลี้ยง
และผลการดาเนิ น งานของวิศกรสังคม ประจาปีงบประมาณ 2563 และพบผู้ นานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมทั้งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการทางานแก่วิศวกร
สังคมและผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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โครงการเสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่
จัดโครงการเสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 2 เมษายน เนื่ องในวัน อนุรั กษ์มรดกไทย อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิล ปวั ฒนธรรม
ท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การสาธิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรม การสาธิ ต และถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาอาหารพื้ น ถิ่ น ของจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด - 19 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในสถานการณ์ที่โควิด - 19 กาลังระบาดหนัก
และจั งหวัดกาลังต้องการพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงจัดสถานที่แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนาม และ Local Quarantine
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ จานวน 200 เตียง โดยจะ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในวัน ที่ 29 เมษายนนี้ เ ป็น ต้ น ไป โดยโรงพยาบาลสนามของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ราชนคริ น ทร์ จะรั บ ผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่จัง หวัด ฉะเชิ งเทราเป็ นหลั ก และสั ม มนาคารบางปะกง ปาร์ ค
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เป็น Local Quarantine สาหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
รองรับได้ 35 ห้อง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการอุด มศึกษา วิ ทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปลัดกระทรวง ผู้บริหาร
และบุ คลากร ลงพื้น ที่ตรวจเยี่ ย มและเปิดโรงพยาบาล
สนาม ในสังกัดกระทรวง อว. ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีนาย
ไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว
ต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุ คลากรมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ รวมถึ ง บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ บ ริห ารองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และนาเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ใน
วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ หอประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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หน่วยบริการวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ไ ด้ รั บ การ
ประสานจากโรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ประจาจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่
ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น covid-19 นอกสถานที่ ส าหรั บ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน โดย
จะเริ่มบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สาหรับผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้น จะเริ่มต้นขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 8 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรอง วัดไข้ และล้างมือ

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน และทาบัตร

ขั้นตอนที่ 3 ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 4 การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง
และลงนามยินยอมการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 5 รอฉีด

ขั้นตอนที่ 6 ฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 7 พักสังเกตอาการ 30 นาที

ขั้นตอนที่ 8 จุดตรวจก่อนกลับ
รับเอกสารการปฏิบัตติ ัวหลังฉีดวัคซีน
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ราขภัฏราชนครินทร์ โดย
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดพิธี ลงนาม
บัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ด้านการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่างศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น กั บ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการ
จั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้อานวยการศูนย์ศิล ปะ วัฒ นธรรมและ
ท้องถิ่น พร้อมด้วยคณบดี ทั้ง 6 ท่าน ลงนามร่วมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องขุนทิพย์
ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งในการขับเคลื่อน และความร่ว มมือด้านการทานุบารุงศิล ปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ การเรียนการ
สอน การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมเป็ นไปอย่ าง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ดการขั บ เคลื่ อ นทางศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

โครงการอนุรักษ์ประเพณี “แห่เทียนพรรษา” ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์
ร่วมกันแห่เทียนจานาพรรษา ไปถวาย ณ วัดแจ้ง
เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป็ น พุ ท ธ บู ช า แ ล ะ สื บ ส า น
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ในวันที่
19 กรกฎาคม 2564 ณ วัดแจ้ง อาเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ได้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
สิ่ ง แวดล้ อ มและการศึ ก ษาในพื้ น ที่ รวมทั้ ง สิ้ น
108 ตาบล/เทศบาล ครอบคลุ ม 11 อาเภอ โดยมีโ ครงการบริก ารวิช าการ 141 โครงการ และ
งานวิจัย 40 โครงการ เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ส่งเสริม
ความรักความสามัคคี และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับสังคมประชากรใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบล เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลต่อยอดให้เกิดการพัฒนา
ตามแนวทางของศาสตร์ พระราชาสู่ การพัฒ นาอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมนาพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนและชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของสังคม นอกจากนี้ได้รายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในห้วงสถานการณ์โควิดทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้วง
สถานการณ์โควิด ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพั ฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด และด้านที่ 3
การขับ เคลื่อนวิศวกรสั งคมในห้ วงสถานการณ์โ ควิด ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ รายงานผลการดาเนินงาน ในรูปแบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom
Cloud Meeting
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พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประจาปีการศีกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัด พิธี
มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ประจ าปี ก ารศีกษา 2564
ผู้บริหาร คณบดีและคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร
และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 8 กันยายน
2564 ณ ห้ อ งการะเกด ซึ่ ง ทุ น การศึ ก ษาที่ มี
การมอบให้ นั กศึกษาในครั้งนี้ เป็ นทุนการศึกษา
จากพระครู ป ลั ดธรรมานุ วัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญ โญ) เจ้าคณะตาบลบางไผ่ และเจ้าอาวาส
วัดจุกเฌอ จานวน 84 ทุน และจากกองทุน ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ อีก จานวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น จานวน 97 ทุน

พิธีเปลี่ยนศาลพระพรหม
คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมประกอบพิธีเปลี่ยน
ศาลพระพรหม โดยมีการเชิญพราหมณ์มาประกอบพิ ธี
ถอนศาลเก่า แล้วประกอบพิธีตั้ง ศาลใหม่ เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน
นัก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ในวัน ที่ 9 กั น ยายน 2564
ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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งานกษีณาลัยประจาปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดกิจกรรมโครงการ “กษีณาลัย ประจาปี 2564” เพื่อเป็น
การแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุร าชการ และเป็นการสานความสั มพันธ์ ที่ดี
ระหว่า งบุ คลากร และผู้ จ ะเกษีย ณอายุร าชการ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ทยาลั ย
มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จานวน 6 ท่าน โดยผู้เกษียณอายุราชการล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในการ ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และทั น สมั ย สอดรั บ กั บ สภาพปั จ จุ บั น เป็ น ไปตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยให้มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29 กันยายน 2564
 ช่ ว งเช้ า คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละ
บุคลากร นาอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
จานวน 2 ท่าน ร่วมกันกราบสักการะพระพรหม ประจา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณ
ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

 ก า ร แ ส ด ง มุ ทิ ต า จิ ต แ ด่
อาจารย์ บุคลากรผู้ เกษีย ณอายุร าชการ
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลการดาเนินงานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
จานวนตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

บรรลุ
เป้าหมาย
7
4
3
2
16
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ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
1
2
4
3
10

รวม

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย

8
6
7
5
26

87.50
66.67
42.86
40.00
61.54

2. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1.1 จานวนชุมชน โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้เกิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน
(5 คณะ ศศวท., สกพ.) (มรภ.
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6/QA3.1,3.2/
Re.18,19,20,23)

1.2 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ (4 คณะ)

1.3 จานวนกาลังคนทางด้านอุตสาหกรรมบริการมีทักษะ
เพิ่มมากขึ้น
(4 คณะ) (มรภ.1.12/Re.16)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
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หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

จานวน

จานวน

จานวน

40
6
6
6
6
6
5
5
20
5
5
5
5
480
75
75
75
75

58
9
6
13
6
12
5
7
30
9
11
5
5
386
0
323
0
63

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80.42
0
100
0
84.00

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

สถาบันพัฒนาศักยภาพฯ
1.4 จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมา
บูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
(4 คณะ, สกพ.) (มรภ.1.7)

1.5 ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นต่อจานวนงานวิจัยทั้งหมด
(5คณะ, สวพ.) (มรภ.4.2/QA 2.2.1,2.2.2/Re.22)

มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานอื่น
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.6 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
(QA5.2.3)
1.7 จานวนแหล่งเรียนรู้ภมู ิทัศน์และนิทรรศการทางศิลปะ มหาวิทยาลัย
วัฒนธรรม ร่วมกับ ชุมชน (ศศวท.) (มรภ.1.13)
ศูนย์ศลิ ปะ วัฒนธรรมฯ

จานวน

ร้อยละ

ข้อ
จานวน

35

180

0

0

18
3
3
3
3
6
40
40
40
40
40
40
40
7
7

54
9
8
6
8
6
17
54.72
36.00
50.00
46.51
100
77.78
83.33
7
7

100
100
100
100
100
100
100
90.00
100
100
100
100
100
100
100

4
4

4
4

100
100

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

*ข้อมูลจากโครงการ
ยุทธศาสตร์ราชภัฏฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

58/106
9/25
7/14
20/43
15/15
7/9
15/18

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

1.8 จานวนองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น (ศศวท.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการ
ผลิตครู เพื่อให้บณ
ั ฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
(มรภ.2.1)
2.2 ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เทียบเท่า (มรภ.3.4)
2.3 ร้อยละความสามารถด้านการใช้ digital literacy
ตามมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ (QA1.3.1)
2.4 ร้อยละของผลงานการวิจยั สาขาวิชาชีพครูที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนา
ครูเพิ่มขึ้น (มรภ.2.7)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ

จานวน

6
6

19
9

100
100

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์

จานวน

1
1

1
1

100
100

หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์

ร้อยละ

85
85

8.16
8.16

0
0

104/1,274
นักศึกษาสอบผ่านตั้งแต่
ระดับคะแนน B1 ขึ้นไป
จานวน 104 คน

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์

ร้อยละ

50
50
5
5

94.18
94.18
3.85
3.85

100
100
0
0

ร้อยละ
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จานวนนักศึกษาทั้งหมด
292 คน/สอบผ่าน 275 คน
ปี 2563 จานวน 26 ผลงาน
ปี 2564 จานวน 27 ผลงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

2.5 จานวนโรงเรียนที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์
2.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มคี วามรู้/ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น (QA3.3.2)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 จานวนหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การเป็น Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE
(Re.14,31) (4คณะ ยกเว้นครุศาสตร์)
3.2 ระดับคะแนนของบัณฑิตทีม่ ีสมรรถนะวิชาชีพ
อัตลักษณ์ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ
(มรภ.3.6/QA1.1,5.2.1,5.2.2,6.1,6.2/Re.27)
3.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ
(TOEIC)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
สถาบันพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนแห่งอนาคต

จานวน

มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน

จานวน
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คะแนน

ร้อยละ

25
25
200
150
50

121
121
961
704
257

100
100
100
100
100

4
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
20
20
20

6
0
1
4
1
4.23
4.51
3.77
4.19
4.45
4.33
7.22
7.08
4.39

100
0
100
100
100
84.60
90.20
75.40
83.80
89.00
86.60
0
0
0

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

ข้อมูลจากประกัน

111/1,538
24/339
15/342

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

3.4 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระทั้งตามภูมลิ าเนาและนอกภูมิลาเนา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
(มรภ.2.3,2.6,3.5/QA1.2.1/Re.17,25,26)
3.5 ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ

3.6 ผลงานของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
(มรภ.3.2,4.1/Re.4)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ เป้าหมาย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
จานวน
ครุศาสตร์
(ผลงาน)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
จานวน
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
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ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

20
20
85
85
85
85
85
85
5
1
1
1
1
1
140
27
33
42
17
21

4.73
9.30
89.40
90.80
82.60
95.20
84.40
92.40
6
3
0
1
2
0
125
24
26
39
27
9

0
0
100
100
97.18
100
99.29
100
100
100
0
100
100
0
89.29
88.89
78.79
92.86
100
42.86

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

8/169
64/688
ข้อมูลจากประกัน

ข้อมูลจากประกัน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
(QA 5.2.9)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัย
ราชการ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักวิทยบริการฯ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาศักยภาพฯ
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หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

ร้อยละ

30
30
30
30
30
30

29.15
37.93
33.58
31.11
21.62
13.33

97.17
100
100
100
72.07
44.43

87/298.5 ข้อมูลจากประกัน
22/58
23/68.5
28/90
8/37
6/45

ร้อยละ

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

61.54
50.00
40.00
66.67
53.33
46.67
33.33
66.67
0
33.33
50.00
60.00
20.00

82.05
66.67
53.33
88.89
71.11
62.23
44.44
88.89
0
44.44
66.67
80.00
26.67

16/26
8/16
6/15
10/15
8/15
7/15
1/3
2/3
0/3
1/3
3/6
3/5
1/5

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย

4.2 ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
4.3 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพย์สินสู่ มหาวิทยาลัย
การพึ่งพาตนเอง
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
4.4 การลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักวิทยบริการฯ
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หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

75
75
80

60.00
50.00
73.59

80.00
66.67
91.99

25
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(3.97)

0

(27)
62
(52)
(40)
(35)
(35)
(12)
(37)
40
14

100
0.00
100
100
100
100
100
100
0.00
0.00

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

3/5
1/2
2563 = 18,347,088.37บาท
2564 = 17,618,001.49 บาท
ลดลง 729,086.88 บาท

2563=7,718 รีม 2564=5,599 รีม
2563=262 รีม 2564=425 รีม
2563=525 รีม 2564=253 รีม
2563=992 รีม 2564=596 รีม
2563=320 รีม 2564=208 รีม
2563=1,268 รีม 2564=824 รีม
2563=113 รีม 2564=100 รีม
2563=3,111 รีม 2564=1,954 รีม
2563=272 รีม 2564=382 รีม
2563=77 รีม 2564=88 รีม

ตัวชี้วัด

4.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตาแหน่ง
ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น
(QA 5.2.7)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนแห่งอนาคตฯ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักวิทยบริการฯ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาศักยภาพฯ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ร้อยละ
หน่วยงาน ดาเนินงาน ของการบรรลุ
(แผน)
(ผล)
เป้าหมาย

ร้อยละ

5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

307
(57)
100
(33)
(2)
2.30
0
0
0
0
0
0
3.74
0
3.85
0
0
0
0

0.00
100
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0

ผลการดาเนินงาน
(ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผล
การดาเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น
ตัวตั้งตัวหาร)

2563=27 รีม 2564=110 รีม
2563=164 รีม 2564=71 รีม
2563=0 รีม 2564=28 รีม
2563=60 รีม 2564=40 รีม
2563=512 รีม 2564=500 รีม
5/217
0/9
0/7
0/14
0/7
0/10
0/4
4/107
0/16
1/26
0/5
0/4
0/2
0/3
ตรวจสอบภายใน 0/3

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 โครงการด้านเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบล
ท่าทองหลาง
พื้นที่ดาเนินโครงการ : อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาดาเนินการ : วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.เอกชั ย ไชยดา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากเเก้วประเทศ พร้อมกับผู้ได้รับการจ้างงานตามโครงการ ทั้งนักศึกษา
บัณฑิตจบใหม่ เเละประชาชนทั่วไป ได้จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลท่าทองหลาง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สมยศ อินทร์สุวรรณ์
กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แววมยุริ คาสุข อาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นันทาเป็นวิทยากรให้ ความรู้เเก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลบางคล้า ตาบลหัวไทร และตาบลเสม็ดใต้
ปัญหาของพื้นที่ : ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนในพื้นที่ 3 ตาบล จานวน - คน (เป้าหมายตามแผน - คน)
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2. โครงการเกษตรราชนครินทร์อาสาร่วมพัฒนาหมู่บ้านสู่การเป็นธนาคารอาหารและอาชีพ
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ต้องการองค์ความรู้และกระบวนการผลิตผักที่ปลอดภัย
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม - เมษายน 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการผลิตผักที่ปลอดภัย
กลุ่ มเป้ าหมาย : ชุมชนในพื้นที่ ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 50 คน (เป้าหมายตามแผน 50 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. โครงการ U2T ตาบลเสม็ดใต้
โครงการ U2T ตาบลเสม็ดใต้ จัดกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลแดดเดียว
และการจัดตั้งแผนผังโครงสร้างองค์กรกลุ่ม “นิลแดดเดียวเสม็ดใต้” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตารับสูตรที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ให้กับแกนนากลุ่มอาชีพตาบลเสม็ดใต้ โดยมี ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ร่วม
เป็นวิทยากร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 12 - 13, 15 - 16, 19 กรกฎาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการและองค์ความรู้กลไกทาง
การตลาดในท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์ Supply Chain ในการแปรรูปมะม่วง
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อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปมะม่วงและจัดทาสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกบ ในโครงการการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งระดับบุคคล “กิจกรรมที่ 3 งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ” จัดทาโดย สภาเกษตรกรจังหวัดและกอ.รมน. ฉะเชิงเทรา ณ ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 กันยายน 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพใหม่
พื้น ที่ดาเนิน โครงการ : หมู่ที่ 17 บ้า นชมพู และหมู่ที่ 20 บ้านชมพูและบ้านเนิน น้อ ย
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : เนื่องด้วยในฤดูแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพกรีดยางได้ เนื่อง
ด้วยการกรีดน้ายาง อาจทาให้ต้นยางตาย ชาวบ้านจึงขาดรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะฯ และ
ชุมชนจึงหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริมจากทรัพยากรในพื้นที่ ด้วยการทาน้ายาบ้วนปากจาก
ต้นข่อย การทาแชมพูสระผมผสมมะกรูด และการเลี้ยงปูนา ซึ่งปูนาถือเป็นแหล่งอาหารที่หาได้ง่าย
และราคาถูก สามารถนามารับประทานได้ทั้งแบบสดและแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แก่
ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนมีนาคม 2564 - มิถุนายน 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. สร้างอาชีพเสริมให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การจัดการเลี้ยงปูนาในบ่อดิน
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้การทาแชมพูสระผมผสมมะกรูด
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4. เพื่อเผยแพร่ความรู้การทาน้ายาบ้วนปากสูตรผสมข่อย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 17 บ้านชมพู และหมู่ 20 บ้านเนินน้อย จานวน
120 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. มีจานวนครัวเรือนที่นาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริมในชุมชน
2. การนาผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ตามภาวการณ์ของผลผลิตทาง
การเกษตร

“พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 20 บ้านเนินน้อย”

“การทาโรงเพาะเลี้ยงปูนา”

2. โครงการพัฒนาวิชาการดินปุ๋ยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของ
ชุมชน
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หมู่ที่ 1 - 14 ตาบลดอนเกาะกา อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : พัฒนาทักษะพื้นฐานในการทาปุ๋ยสั่งตัดและการตรวจสอบสภาพดินตาม
พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย : ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตาบลดอนเกาะกา หมู่ที่ 1-14 ตาบลดอนเกาะกา
จานวน 45 คน (เป้าหมายตามแผน 45 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ชุมชนมีปุ๋ยสั่งตัดที่ตรงกับพื้นที่
2. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ร่วม
พัฒนา
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“เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพดิน โดย ปราชญ์ชาวบ้าน”

“การทาปุ๋ยสั่งตัด”

“การทาปุ๋ยสั่งตัด”

“ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพดินและศัตรูข้าว”

3. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพใหม่กิจกรรมที่ 2 การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วนเกษตร ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ดาเนิ นโครงการ : หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปั ญ หาของพื้ น ที่ : จากมติ ก ารประชุ ม ของชาวบ้ า นในต าบลลาดกระทิ ง พบว่ า ชาวบ้ า น
มีช่วงเวลาที่ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถกรีดยางได้ใ นฤดูแล้งเพราะอาจทาให้ต้นยางตายได้ จึงมี
ความเห็นให้หาอาชีพเสริมที่ทาไม่ยากใช้เวลาไม่นานจึงสรุปว่า การนาทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์หรือทาการแปรรูป โดยการทาน้าบ้วนปากข่อย การทาแชมพูสระผมผสมมะกรูด เพื่อ
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หนุน นา เสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์กรชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในระยะเร่งด่วนและระยะฟื้นฟู ในมิติเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ขับเคลื่อน
การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ในพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. สร้างอาชีพเสริมให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย : ชาวบ้านในตาบลลาดกระทิง หมู่ที่ 1 - 10 จานวน 105 คน (เป้าหมายตาม
แผน 100 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “แชมพูสระผมผสมมะกรูดและการทาน้าบ้วนปากข่อย”
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“วิทยากรร่วมกันสาธิตการทาแชมพูสระผมผสมมะกรูด”

“วิทยากรร่วมกันสาธิตการทาน้าบ้วนปากข่อย”

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรม
ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์วางแผนสาหรับกลุ่มเกษตรกรปลูกต้นมะพร้าว
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : กลุ่มเกษตรปลูกมะพร้าวยังมีความรู้ความเข้าใจแบบเดิม ๆ ในการปลูก
และดูแลมะพร้าว ทาให้ผลผลิตอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐานและมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 26 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้าน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชดาริ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลบางเล่า
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จานวน 25 คน (เป้าหมายตามแผน 25 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรปลู กมะพร้าวในเรื่องการดูแลดิน
แร่ธาตุในดินที่มีอยู่สาหรับใช้ปลูกมะพร้าว เพื่อให้มะพร้าวมีผลผลิตได้มาตรฐานตามหลักวิชาการจะมี
การตรวจสอบดิน และปรับปรุงดินรวมถึงการดูแลคุณภาพมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะพร้าว ซึ่งจะมีการดาเนินการในระยะต่อไป

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกาพัฒนาผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ชาวบ้านมีรายได้จากเกษตรกรเพียงอย่างเดียว และหากได้เจอปัญหาแล้ว
รายได้ต่อครัวเรือนจะลดลงไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564
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วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อจัดเก็บและสารวจข้อมูลพื้นที่ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลของตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิตดอกไม้จันทน์ จานวน 50 คน (เป้าหมายตามแผน 70 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ชาวบ้านได้พัฒนาทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อสาหรับขายสร้างรายได้
เสริมให้แก่ครัวเรือน

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนน้าพริกบ้านสมอคล้าย
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ประชาชนในพื้นที่ส่ว นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผ ลผลิ ตทาง
การเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มะม่วง ข่า และตะไคร้ ซึ่งวัตถุดิบที่เหลือจากการจาหน่ายแล้ว ยังมี
เหลื อในปริมาณที่มาก ซึ่งผลผลิตที่เหลืออยู่ส ามารถนามาผลิ ตเป็นน้าพริก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนได้อีก
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 2 - 3 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนน้าพริกบ้านเสมอคล้าย พัฒนาฐานการเรียนรู้การทา
น้าพริกบ้านเสมอคล้อย การจัดการและพัฒนาตลาดชุมชนริมแม่น้าวัดบางโรง และการพัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ด้วยการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนา
ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิตน้าพริก ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนตาบลบางโรง จานวน
30 คน (เป้าหมายตามแผน 40 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเกิดจากทรัพยากรในชุมชน ทาให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้ มค่า และเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีการสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน เกิดการกระตุ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อ
สร้างรายได้และอนุรักษ์พื้นที่กลับมาสู่การเป็นสังคมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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4. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตาบล
คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อชุมชน
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ในพื้ นที่ชุมชนได้มีศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดย
ปลูกสมุนไพรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจึงมีความต้องการในการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อ
ผู้ประกอบการ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและภาคบริการอื่น
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 5, 9 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การจัดการฐานเรียนรู้ชุมชนสมุนไพร
ไทยโดยใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อ
ผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนา
ช่องทางการตลาดที่ลอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่ ม เป้ า หมาย : กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตสมุนไพร ผู้ ประกอบการ และคนในชุมชนตาบลคลองเขื่อ น
จานวน 30คน (เป้าหมายตามแผน 40 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : กิจกรรมนี้เ ป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับการนาทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาสร้างให้ เกิดผลิ ตภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพและบารุงสุขภาพคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาตนเอง และยังเป็นการลด
รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านทางการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนมีผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยเกิดจากทรัพยากรในชุมชน ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ชุมชนเกิดความตื่นตัว และเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ให้
ภูมิปัญญาอยู่อย่างยั่งยืนในชุมชน
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมการฝึกอบรมการออกแบบและเพิ่มลวดลายอัตลักษณ์ผ้าบาติกของชุมชน
ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบออนไลน์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : รายได้ของชุมชนลดลง เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ได้จากภาคเกษตร เมื่อเจอ
ปัญหาภัยแล้ง ทาให้รายได้ไม่พอต่อรายจ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 29 สิงหาคม 2564
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วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน
2. เพื่อรวบรวมสมาชกผู้ผลิคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของาตลก้อนแก้ว
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 50 คน
(เป้าหมายตามแผน 50 คน)
ผลลั พ ธ์ของโครงการ : ชุม ชนมีล วดลายผ้ าบาติกที่ มีอัตลั กษณ์ข องตนเอง และลวดลาย
ดังกล่าวสามารถไปพัฒนาต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. โครงการพัฒ นาภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่นผ้ า ไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนาไปสู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ชื่อหมู่บ้าน กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ขาดวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดเย็บผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น -ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา-ผ้าไทย ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : 1 หมู่บ้าน จานวน 40 คน (เป้าหมายตามแผน 1 หมู่บ้าน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการสื บ สานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้ าไทย ได้ส่ งเสริมการพัฒ นาพื้นที่ชุมชน ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. ได้แหล่งเรียนรู้ผ้าไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เกิดการนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเกิดการนาผ้าขาวม้ามา
แปรรูปเป็นหมอนรองคอรูปช้าง นาไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านนายาว
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2. โครงการพัฒ นาภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่นผ้ า ไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนาไปสู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ชื่อหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ขาดวัยรุ่นเข้ามาทอผ้าไหมผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น -ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา-ผ้าไทย ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : 1 หมู่บ้าน จานวน 40 คน (เป้าหมายตามแผน 1 หมู่บ้าน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการสื บ สานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้ าไทย ได้ส่ งเสริมการพัฒ นาพื้นที่ชุมชน ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. เกิดหลักสูตรภูมิปัญญาผ้าไทย และแหล่งเรียนรู้ผ้าไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เกิดการนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเกิดอัตลักษณ์ผ้าไทยของ
ชุมชนบ้านอ่างเตย

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่ดาเนินโครงการ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันทั้งด้านการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้ ผู้ เข้าอบรมเข้าใจหลั กการทาเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการพื้นที่ตามบริบทของตนเอง
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4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติก ารออกแบบของตนเองพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าอบรม จานวน 70 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ อย่างแท้จริงรวมถึงมีคุณธรรม และจริยธรรม
อันดี
2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตประจาวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ารับการอบรมออกแบบพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ประโยชน์
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1.2 โครงการด้านสังคม
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านสังคม ดังนี้
คณะครุศาสตร์
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไทยชุมชนบ้านนายาว (รูปแบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Zoom) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการบูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมสู่การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
พื้นที่ดาเนินโครงการ : สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะเวลาดาเนินการ : ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ แ นวความคิ ด ด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม ท้ อ งถิ่ น สภาพแวดล้ อ มและ
สมรรถนะที่มีต่อการเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมัย
2. เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมในบริบทของความเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์จากแนวคิดการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วผ่านงานสร้างสรรค์สื่อผสม
กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์หรือนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่ม
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาศิลปกรรมและทัศนศิลป์ จานวน 50 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ : ก่อเกิดเครือข่ายศิลปะชุมชน มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิด เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมหรือศิลปะแขนงอื่นๆและนามาประยุกต์ใช้สาหรับการการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ

2. โครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พื้นที่ดาเนินโครงการ : เทศบาลตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนา โดยการร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
53

ราชนครินทร์ กับเทศบาลตาบลบางสมัคร โดยในงานมีการแสดงซุ้มนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในตาบลบางสมัครและมีการบรรยายในหัวข้อ “สานึกรักในวัฒนธรรมประเพณีไทย” และกิจกรรมการ
ประกวดชุ ม ชนต้ น แบบพร้ อ มด้ ว ยการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของหมู่ บ้ า นทั้ ง 9 หมู่ บ้ า น จั ด ขึ้ น
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรักความเป็นไทย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจและสามารถ
ดาเนินการในการสร้างความรักความเป็นไทย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมี
ระเบี ย บวิ นั ย เข้ า ใจสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องตนเองและผู้ อื่ น ภายใต้ พื้ น ฐานของประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล
1 มหาวิทยาลัย) ที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการในพื้นที่ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ดาเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในระดับชุมชน โดยดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคระดับชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวไทร
ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน วิธีการดาเนินกิจกรรมรูปแบบสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเชิง
เนื้อหาที่เป็น ขั้นตอนการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบริบทของชุมชน
ตาบลหัวไทร เพื่อพัฒนาทักษะของ อสม. และรองรับขั้นตอนการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข โดย
มีเครือข่ายชุมชนภาครัฐ ได้แก่ คุณชุติกาญจณ์ ถาวรเจริญ เเละคุณพันธะกานต์ ยืนยง นักวิชาการ
สาธารณสุ ข โรงพยาบาลบางคล้ า คุ ณ โสภณ เกษส าโรง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ
สาธารณสุขอาเภอศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.หัวไทร ร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ศิรินันท์ คาสี
และอาจารย์ชนะพล สิงห์ ศุข โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
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2. โครงการศึกษาบริบทชุมชน จัดทาฐานข้อมูลชุมชน และจัดทาข้อเสนอโครงการพัฒนา
ชุมชน
พื้นที่ดาเนินโครงการ :
- หมู่ 5 บ้านเกาะดอน และหมู่ 7 บ้านแขวงกลั่น ตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- หมู่ 1 บ้านซ่อง และหมู่ 3 บ้านหนองหว้า ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- หมู่ 6 บ้านบางครก และหมู่ 7 บ้านคลองใหม่ ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ระยะเวลาดาเนินการ : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
วัตถุป ระสงค์ ของโครงการ : เพื่อศึ กษาบริบทชุม ชนและจัดท าฐานข้ อมูล ชุ มชน จานวน
6 ชุมชน และเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการพัฒนาชุมชน จานวน 6 โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย : 6 ชุมชน จานวน 240 คน (เป้าหมายตามแผน 240 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. โครงการสารวจและพัฒนาฐานข้อมูลระดับตาบล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่ดาเนินโครงการ :
- ตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ ระยะเวลาดาเนินการ : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสารวจและพัฒนาฐานข้อมูลระดับตาบล จานวน 3 ตาบล
และเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการพัฒนาตาบล จานวน 3 โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย : 3 ตาบล จานวน 60 คน (เป้าหมายตามแผน 60 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือ “การประกอบอาหารไทย” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ เทศบาลตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการโดย สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. อาจารย์ โ ปรดปราน ทาศิริ และ ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล บรรยายและสาธิต อบรม
หลักสูตรโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
ให้กับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 19 กันยายน 2564
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการสาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หมู่ที่ 1 - 22 ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : สานักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)
มีนโยบายกิจกรรมเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของพื้นที่ที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรูณาการ U2T
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์รับผิดชอบในพื้นที่ตาบล
ท่าตะเกีย บ อาเภอท่าตะเกีย บ จั งหวัด ฉะเชิงเทรา โดยดาเนินการกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนมีแอลกอฮอล์ที่เป็นขวดใหญ่ประจาบ้าน และส่วนมากจะจัดซื้อมาเอง
หรือได้รับแจกมาจากหน่วยงานภาครัฐ ส่วนมากจะไม่รู้วิธีการผสมที่ถูกต้องเพื่อให้คนในท้องถิ่นมี
ความเข้าใจในการผสมเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นมากกว่า ร้อยละ 70 ไว้ใช้เองภายใน
ครัวเรือนและบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบพกพาสะดวก
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : การสาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการท้องถิ่นและผู้นาชุมชน จานวน 200 คน
ผลลั พ ธ์ ข องโครงการ : มอบสเปรย์ แ อลกอฮอล์ ที่ จั ด ท าขึ้ น ไปบริ จ าคให้ กั บ หน่ ว ยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 4 แห่ง (รพ.สต.หมู่ 4, รพ.สต.บ้านท่ากลอย, รพ.สต.หนองปรือ
กันยาง, รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์) ของอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล”

“การสาธิตวิธีการทาสเปรย์แอลกอฮอล์”

2. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ตาบลบางสวน
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หมู่ที่ 1 - 4 ตาบลบางสวน อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ตามที่สานักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว) มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของพื้นที่ที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ U2T เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และกิจกรรมเชิงป้องกัน เช่น การฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้อ
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ให้กับชุมชนโดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ รับผิ ดชอบในพื้ นที่ อบต.บางสวน ในเขตพื้นที่อาเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดาเนินการกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและนโยบายให้
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดและจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
การป้องกันโรคระบาด โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : คนในชุมชนตาบลบางสวน จานวน 100 - 1000 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ : เครือข่ายความร่วมมือสามารถนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันโควิท 19 ได้

“ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานในตาบลบางสวน” “มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และน้ายาฆ่าเชื้อ”

3. โครงการป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในตาบลพื้นที่รับผิดชอบของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หมู่ที่ 1 - 14 ตาบลดอนเกาะกา อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ตามที่สานักปลั ดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว) มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของพื้นที่ที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ U2T เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลตาบลดอนเกาะกา ในเขต
พื้นที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตาบลดอนเกาะกา
อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : คนในชุมชนตาบลดอนเกาะกา จานวน 500 - 1000 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคที่ดีขึ้น
2. เครือข่ายความร่วมมือสามารถนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันโรคถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
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3. ประชาชนมีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19 ลดน้อยลง

“เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

“ลงพื้นที่มอบเอกสารและให้ความรู้แก่ประชาชน”

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่
พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ : หมู่ ที่ 1 - 14 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการนาหลักการตลาดพื้นฐาน
มาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่ม
ยอดขายได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Platform Business ที่มี
ประสิทธิผลสูงมาก การตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ปรับใหม่เช่นกัน
การสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็น Big Data ที่มีคุณค่าและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนในการทาการตลาดแบบดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ และการเข้าใจหลักการของ Digital Marketing จึงมีความสาคัญที่นักการตลาดยุคใหม่
ต้องปรับตัวโดยใช้สิ่งสนับสนุนช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชัน สื่อ โปรแกรมสาเร็จ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการตลาดเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : 19 - 22 กรกฎาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการสร้าง Big Data ในองค์กร แล้วนาไปใช้ร่วมกับ
การทาตลาดยุคใหม่ (Digital Marketing) พร้อมประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
2. เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นภาพรวมของตลาดพื้นฐานแล้วปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็น Digital Marketing ทาให้สามารถสร้างรูปแบบการตลาดใหม่ ๆ ของตัวเองได้ทันที
3. เพื่อให้ผู้เห็นแนวเข้ารับการทางการน า Digital Marketing บน Platform Business
ต่างๆ เห็นความเหมาะสมของ สินค้าและบริการของตัวเองกับ Platform และนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจ
ของชุมชนเทศบาลตาบลดอนเกาะกา จานวน 50 คน (เป้าหมายตามแผน 50 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ประชาชนได้รับความรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ
(knowledge sharing and scholarship) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ได้เข้าร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จากแหล่ งความรู้ที่
หลากหลาย
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“พื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่”

“การอบรมในรูปแบบออนไลน์”

5. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หมู่ที่ 1 - 8 ตาบลสิงโตทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ชาวบ้านในชุมชนตาบลสิงโตทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 8 หมู่บ้าน ยังไม่มีความเข้าใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการเพื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ระยะเวลาดาเนินการ 14 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นจากการทากิจกรรมปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) ในหัว ข้อเรื่อง 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลั ย
1 ถนนสวย ระยะทาง 2 กิโลเมตร
2. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่น่าอยู่และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี
จากกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) ในหัวข้อเรื่อง “1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย 1 ถนนสวย” ระยะทาง
2 กิโลเมตร
กลุ่มเป้าหมาย : คนในชุมชนตาบลสิงโตทอง จานวน 200 คน (เป้าหมายตามแผน 200 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของส่วนรวมมากขึ้น
2. ประชาชนร่วมปฏิบัติการจัดทา สัญญาชุมชน จิตอาสา พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

“โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี”

“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ทองอุไร)”

60

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้าน
2. เพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรของคณะ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเขื่อนการดาเนินงานตามพระราชดาริ
โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ หมู่ 3 บ้ า นท่ า ตาเถร ต าบลเขาดิ น อ าเภอบางปะกง จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หมู่ 3 บ้านท่าตาเถร ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หมู่ 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ตาบลเขาดิน อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หมู่ 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ตาบล
เขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หมู่ 5 บ้านต้นกรอก ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หมู่ 5 บ้านต้นกรอก ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สาขาวิชาการบัญชี หมู่ 6 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่
5 เมษายน 2564 ณ หมู่ 6 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการตลาด หมู่ 7 บ้านปากห้ว ย ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทราในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านปากห้วย หมู่ 7 ตาบลหนองแหน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการจัดการ หมู่ 2 บ้านดงยางไทย ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หมู่ 2 บ้านดงยางไทย ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 บ้านเหล่านาบก ตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวัน ที่ 8 เมษายน 2564 ณ หมู่ 1 บ้านเหล่ านาบก ตาบลหนองยาว อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงวัย
2. หลักสูตรผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพ
3. หลักสูตรการสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ :
1. ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ
2. ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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3. ปัญหาด้านเการเกษตรการปลูกมะพร้าว
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 23, 26, 28 กรกฎาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ด้วยการพัฒนาทักษะที่
จาเป็นต่อการประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งใน
การส่งเสริม กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยี และมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่ อเพิ่มรายได้ ให้ ชุ มชนผ่ านการรวมกลุ่ ม พัฒ นาช่องทางการจั ดจ าหน่ว ยสิ น ค้า และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่ อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การพัฒนาช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร และคนในชุมชนตาบลบางเล่า จานวน 25 คน (เป้าหมายตาม
แผน 25 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ 1 กลุ่ม
2. จัดทาหลักสูตรสาหรับผู้สูงอายุผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ รวม 3 หลักสูตร
3. มอบเล่มหลักสูตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จานวน 25 ราย ได้รับการตรวจสอบคุณภาพดิน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่ อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมชุมชนมีสุข ตาบลก้อนแก้ว อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบออนไลน์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้ความสุขของชุมชนลดลง
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 21 สิงหาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน
2. เพื่อรวบรวมสมาชกผู้ผลิคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของาตลก้อนแก้ว
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : คนในชุมชนตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
50 คน (เป้าหมายตามแผน 50 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่วกับประเภทของความสุขและการสร้าง
สุขให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมมากขึ้น

63

4. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew ปี 2” แบบออนไลน์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ในชุมชนยังมีความต้องการความสุขที่แท้จริง ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและจิตใจ การมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน ต้อ งการ
หลักธรรม คาสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนให้ดาเนินไปในเส้นทาง
ที่ดีได้ ทาให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทางาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่
เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จาเป็น ยึดหลักคา
สอนการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงจึงจะเกิดเป็นคนดี ใน
สังคมตามคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 10
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 22, 25 สิงหาคม 2564
กลุ่มเป้าหมาย : คนในชุมชนตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
250 คน (เป้าหมายตามแผน 250 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นทาให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้
- ได้ ผ ลงานสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข องต าบลก้ อ นแก้ ว จ านวน
8 ผลงาน
- ได้ชุมชนต้นแบบในด้านความรักความสามัคคีของจังหวัดฉะเชิงเทรา
- มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายร่วมกับชุมชนและได้ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีจากชุมชน
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 3 บ้านท่าตาเถร ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : ชาวบ้านในชุมชนมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เฉพาะท้องถิ่นและเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
แต่ไม่เป็นรู้จักของคนทั่วไป ดังนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับ
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยั งเป็น การยกระดับศักยภาพบ้านท่าตาเถร ทาให้ เกิดเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ : วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านท่าตาเถร
2. เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านท่าตาเถร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านท่าตามเถร ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 25 คน (เป้าหมายตามแผน 25 คน)
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ผลลัพธ์ของโครงการ :
- สื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า จานวน 2 ผลงาน
- สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนทาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับชุมชนอีกทั้งยังได้ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีจากชุมชน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (พิธีทอดกฐินสามัคคี) ประจาปี
2563
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ชื่อหมู่บ้าน บ้านกล้วย ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ : การจัดพิธีเป็นช่วงฤดูฝนทาให้ไม่ สามารถแห่องค์กฐินรอบโบสถ์ โดยก่อน
วันงานมีฝนตกหนัก ทางวัดเกรงว่าผู้ร่วมงานจะลื่นล้ม
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 11 ตุลาคม 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอก
2.
เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นประเพณี ท าง
พระพุทธศาสนา
กลุ่ ม เป้ าหมาย : คณาจารย์ บุ คลากร นัก ศึกษามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน (เป้าหมายตามแผน 104 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดการสร้างเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
พื้น ที่ดาเนิ น โครงการ : สานั กศิล ปวัฒ นธรรมและพัฒ นาชุมชน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
ปัญหาของพื้นที่ : ไม่มี
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิ จัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการทางาน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนครินทร์ จานวน 5 คน (เป้าหมายตามแผน 5 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการทาวิจัยการจัดการความรู้
(KM) กับสานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

3. โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ดาเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัญหาของพื้นที่ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดงานหลายหน่วยงาน จึงทาให้ประธานในพิธี
ไม่ได้มาชม อาหารพื้นถิ่น และขนมพื้นถิ่นของชุมชนที่มาจัดแสดง
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเกิดการมีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุน ภูมิปัญญา ของดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : 15 ตาบล จานวน 230 คน (เป้าหมายตามแผน 15 ตาบล)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการอนุรักษ์งานเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและจัดทาองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่ดาเนินโครงการ :
- แหล่ งเรี ย นรู้ จ านวน 4 แหล่ ง ได้แก่ หอศิล ป์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ ศูนย์
วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- องค์ความรู้ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา งานสร้างสรรค์ชุดตัวอักษร และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ
ปัญหาของพื้นที่ : แหล่งโบราณคดีโคกพนมดียังขาดผู้ดูแลและทาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
2. เพื่อจัดทาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย :
1. แหล่งเรียนรู้ จานวน 4 แหล่ง
2. องค์ความรู้ จานวน 3 เรื่อง
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิ ด การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและการแสดงผลงานทางศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
2. ได้เอกสารองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม

5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ประวัติศาสตร์ย้อนรอยเส้นทางพระเจ้าตากมหาราช จานวน 5 แห่ง
ได้แก่ วัดเตาเหล็ก อาเภอพนมสารคาม วัดโพธิ์บางคล้า อาเภอบางคล้า อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
มหาราช อาเภอบางคล้า วัดปากน้าโจ้โล้ อาเภอบางคล้า และวัดเขาดิน อาเภอบางปะกง
ปัญหาของพื้นที่ : เยาวชนขาดความสนใจในประวัติศาสตร์ไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าชุมชนภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : ประวัติศาสตร์ย้อนรอยเส้นทางพระเจ้าตากมหาราช จานวน 5 แห่ง
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ได้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ย้ อ นรอยเส้ น ทางพระเจ้ า ตากสิ น มหาราช จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
2. ได้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ของชุมชน
3. เกิดการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุขภาพดีวิถีพอเพียง”
พื้นที่ดาเนินโครงการ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดูแลสุขภาพตนเอง ตามแบบวิถีพอเพียง
และหลัก 5 อ.
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และหลักการดูแลสุขภาพ
ตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ด้านแพทย์ทางเลือกให้กว้างขวางขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป จานวน 70 คน (เป้าหมายตามแผน 70 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้อย่างถูกวิธี
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1.3 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ ตาบลท่าทองหลาง
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2564
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ 3 ตาบล คือ ตาบลสาวชะโงก ตาบล
เสม็ดเหนือ ตาบลท่าทองหลาง โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพื้นที่ที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (U2T)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการสิงห์อาสาปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่ดาเนินโครงการ : เกาะพระ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปัญหาของพื้นที่ : ปัญหาป่าชายเลนถูกทาลายเนื่องจากน้าเซาะชายฝั่ง
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและช่วยป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
โครงการสิงห์อาสาปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจัดโดย บริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จากัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับหน่วยบัญชาการส่งครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ (SEAL) เป็นโครงการของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จากัด โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมโดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 19 คน

69

2. โครงการ “การจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs”
พื้น ที่ ดาเนิ น โครงการ : องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลดอนฉิ มพลี ตาบลดอนฉิ มพลี อาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาของพื้นที่ :
1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
2. คนในชุมชนขาดความรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาชุมชน อสม. และคนในชุมชน จานวน 100 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ : คนในชุมชน ทั้ง 100 คน มีความรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย
ภายหลังการอบรม มากกว่า ก่อนการอบรม

3. บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยอาจารย์
ณัฐพร สนเผือก อาจารย์ผู้รับผิดชอบตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
บริ ห ารจั ดการขยะ ด้ว ยการน าขยะพลาสติกที่ไ ม่ส ามารถนาไปขายได้ม าเป็นส่ ว นผสมในการท า
กระถางต้นไม้ ซึ่งในกิจกรรมได้มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มในชื่อ “กระถางพันปีเสม็ดใต้” และนาเสนอ
กระถางรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากขยะเหลือใช้ เช่น พลาสติก โฟม ฟางข้าว ขุยมะพร้าว ซึ่งออกแบบ
กระถางเป็ นลวดลายที่มีอัตลั กษณ์ของท้องถิ่น โดยมี อาจารย์จงภร มหาดเล็ก และ ดร.ภัทรพร
คุนาพงษ์กิติ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
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4. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายปลูกผักอินทรีย์กับแกนนาหมู่บ้าน เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ชุมชนตาบลเสม็ดใต้ จัดโดยอาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ U2T ตาบลเสม็ดใต้ โดยมีอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข และอาจารย์ ดร.วรพจน์ ทาเนียบ เป็น
วิทยากรในกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ การทาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง (แบบถังหมัก และแบบวง
ตาข่าย) และการทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สาหรับการปลูกผักอินทรีย์ให้กับกลุ่มแกนนาสุขภาวะ
โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ด ตาบลเสม็ดใต้ เพื่อให้แกนนาไปประยุกต์ใช้ ขยายผลในการสร้างเครือข่าย
การปลูกผักอินทรีย์ให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านต่อไป ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

5. โครงการราชนครินทร์ร่วมมือร่วมใจ แก้ไขปัญหาขยะ ชมรมเส้นใบและสายธาร (สาขาวิชา
วิช าวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาจารย์ผุ ส ดี ภุมรา เป็นที่ปรึกษาโครงการ) การแข่งขันการสร้ าง
Infographic ด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน
Zoom ผู้เข้าแข่งขัน จานวน 6 คน

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กสิกรรมธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
พื้นที่ดาเนินโครงการ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การจัดการและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ ดิน น้า ป่า
และมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันทั้งด้านการประกอบ
อาชีพ ความเป็นอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้สารเคมีและใช้
เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ จานวน 60 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การจัดการและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ ดิน น้า ป่า และ
มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันทั้งด้านการประกอบอาชีพ
ความเป็นอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประชาชนตระหนั กถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้สารเคมีและใช้เกษตร
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
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1.4 โครงการด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

2. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และ
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 และเขต 2 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกากับติดตามการใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 20 - 21
มี น าคม 2564 ณ โรงเรี ย นซั น ไรส์ ลากู น โฮเทล แอนด์ กอล์ ฟ จ ากั ด อ าเภอบางคล้ า จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา

73

3. โครงการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน โรงเรียนในโครงการกองทุ น
การศึกษาและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 4 - 5
เมษายน 2564 ณ โรงแรมซั น ไรส์ ลากู น โฮเทล แอนด์ กอล์ ฟ จ ากั ด อ าเภอบางคล้ า จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จานวน 140 คน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ และมีคุณลักษณะ 4 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน
โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 130 คน
4. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม : การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รูปแบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom) วันที่ 17 - 18, 24 - 25, 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2564 “จุด
ประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
(ออนไลน์) ประกอบด้วย
กิจ กรรมที่ 6 สนุ กคิดกับฟิสิกส์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นลิ นี เอี่ยมสะอาด สาขาวิช าฟิสิ กส์
ประยุกต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวน 135 คน กิจกรรมที่ 7 สารพิษในชีวิตประจาวัน วิทยากรโดย
ดร.พรรัมภา กาญจนสิงห์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวน
194 คน และกิจกรรมที่ 8 การอาหารหรรษา ตอน “เป็ดไทยจะไปโรงแรม” โดยสาขาวิชาการอาหาร
และธุรกิจบริการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมจานวน 62 คน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

กิจกรรมที่ 6 สนุกคิดกับฟิสิกส์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรมที่ 7 สารพิษในชีวิตประจาวัน วิทยากรโดย ดร.พรรัมภา กาญจนสิงห์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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กิจกรรมที่ 8 การอาหารหรรษา ตอน “เป็ดไทยจะไปโรงแรม” โดยสาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 9 รู้ทันภัยไซเบอร์ วิทยากรโดย อ.สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และ
อ.วัช รพงษ์ ครู เกษตร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีผู้ เ ข้า ร่ ว มกิ จกรรมรวมจ านวน 67 คน
กิจกรรมที่ 10 ความลับของแคคตัส โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณภัทรเดช อมรวงษ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวน 121 คน กิจกรรมที่ 11 โค้ดดิ้ง
สร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Pocket Code วิทยากรโดย อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมรวมจานวน 62 คน กิจกรรมที่ 12 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับความ
อนุ เคราะห์ จ าก คุ ณรั ตนาภรณ์ ขุนเทือง เป็นวิทยากร มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวน 327 คน
กิจกรรมที่ 13 สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินผลของ PISA : สมรรถนะย่อยกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากรโดย ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย อาจารย์สมพล
พวงสั้น และอาจารย์นันทพร บุญสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม
จานวน 28 คน และกิจกรรมที่ 14 นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริง โดยสาขาวิชาเคมี ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และ ร.ต.ท.นันทวัท ผลจันทร์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมจานวน 152 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564
2. อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารว่าง และ
สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ “ข้าวตังน้าพริกผัด” เพื่อพัฒนาศักยภาพการทาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (คบ.คหกรรมศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
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ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลเพชรสารภี ประจาปีงบประมาณ 2564
พื้นที่ดาเนินโครงการ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ปัญหาของพื้นที่ : ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกาลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางาน
มหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สโมสรนักศึกษา
5 คณะ องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา หอพั ก นั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทยส าหรั บ
ชาวต่างชาติ จานวน 35 คน (เป้าหมายตามแผน 38 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมของผู้นานักศึกษา
สามารถนาการเรียนรู้จากฐานเรี ยนรู้การเกษตรไปปรับใช้ในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า

2. โครงการนิทรรศการศิลปะและอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะต่าง
วิถี วิถีศิลปะ” โดยศิลปิน Art Brut Thailand & Art Therapy
พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ : หอศิ ล ป์ (อาคารสาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
ปัญหาของพื้นที่ : บางกลุ่มที่เป็นเด็กพิเศษยังไม่ได้นาผลงานมาแสดงความสามารถ
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมของศิ ลปินระดับชาติ อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก และผลงานจากศิลปิน Art Brut Thailand & Art Therapy
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน สาธิตและถ่ายทอดการฝึกอบรมจากศิลปินสู่เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจให้ได้รับประสบการณ์ในงานศิลปะ วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานศิลปะ จานวน
300 คน (เป้าหมายตามแผน 315 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดเวทีการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรมของเด็กพิเศษ
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
บูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2564
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ห้องสัมมนา 11108 ชั้น 1 อาคาร 11 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ปัญหาของพื้นที่ : ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 17 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
3. เพื่ อเกิด เทคนิ ค การบู ร ณาการท านุ บารุ งศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมกั บการเรีย นการสอน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ
กลุ่ มเป้ าหมาย : ผู้ บริ ห าร คณาจารย์ บุคลากร (ระดับคณะ กองพัฒ นานักศึกษา หอพัก
นักศึกษา) ผู้นานักศึกษา และผู้นาชุมชน จานวน 35 คน (เป้าหมายตามแผน 38 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดแผนทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เกิดการคิดโครงการกิจกรรมร่วมกัน

4. โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ : สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
ผู้มาชมนิทรรศการมีจานวนไม่มาก
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้านด้านทัศนศิลป์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้สังคมได้ชื่นชม และเรียนรู้ในผลงานสร้างสรรค์
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2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ศิลปิน ผู้สนใจ
ได้เกิดการแลกเปลี่ย น การสร้างสรรค์ผ ลงานแนว Realistic Semi-Abstract และ Abstract
Expressionism
3. เพื่อสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง กับศิลปินจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ สร้างสรรค์งานกับศิลปินโดยตรง
กลุ่มเป้าหมาย : ศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน จานวน 152 คน (เป้าหมายตามแผน
100 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดเวทีแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม
2. เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์
3. เกิดการขับเคลื่อนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างงานตามแนวทางศิลปินเพื่อนาไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการ ได้ก่อเกิดการรวมตัวเพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณชน

5. โครงการลานวั ฒ นธรรมเพื่ อ เยาวชนและครอบครั ว สู่ ค วามเข้ ม แข็ ง ทางศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในชุมชน ประจาปี 2564
พื้นที่ดาเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ : ช่วงเช้าในพิธีเปิดคณะครู และผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็น
จานวนมาก โดยไม่ได้แจ้งรายชื่อมาที่ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ทาให้อาหารว่างช่วงเช้า
ไม่เพียงพอ
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 3 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตาบล
3. เพื่อเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน
ชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนตาบลหัวไทร เยาวชนและนักเรีย น นักศึกษา ในเขตพื้นที่ จานวน
229 คน (เป้าหมายตามแผน 200 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา
2. เกิดเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ทาให้นาเอาทุนทางวัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

6. โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากเกินเป้าหมายที่
กาหนดไว้
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 31 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่ งเสริ มและเผยแพร่ แหล่ งเรียนรู้ต้นทุนทางด้านศิล ปะ วัฒ นธรรมผ่ านผลงาน
สร้างสรรค์ (Art & Design workshop) ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบและงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ่านแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักออกแบบ รวมถึงเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดความรัก ความสามัคคี ยกระดับและ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ าง
มากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จานวน 117 คน (เป้าหมายตามแผน 80 คน)
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการออกแบบอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปะ และวัฒนธรรม จากเด็กและเยาวชน
ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักสร้างสรรค์
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7. โครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมสู่ ก ารสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ “ดอกสารภี”
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ : สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
ผู้มาชมนิทรรศการมีจานวนไม่มาก
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนพฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์มานาเสนอให้เป็นรูปธรรม
2. เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในรูปแบบของนิทรรศการ
ของที่ระลึกและการแสดง
3. เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย : เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เกิดการนาเอาดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาจัดทาเป็น
เอกสารองค์ความรู้ ของที่ระลึกในรูปแบบของเข็มกลัดติดเสื้อดอกสารภีและภาพวาดดอกสารภีบน
วัสดุต่าง ๆ ทายาดมสมุนไพรดอกสารภี การแสดงราดอกสารภีนิทรรศการดอกสารภี และสาธิตการ
ประดิษฐ์ดอกสารภีในรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิต
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องดอกสารภี
2. เกิดงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์ดอกสารภี วาดภาพระบายสีบนวัสดุต่าง ๆ การทายาดม
สมุนไพรดอกสารภี บทเพลง “ร่มสารภี” ที่เป็นดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8. โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ 2564 “ผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา”
พื้นที่ดาเนินโครงการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ : สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
ผู้มาชมนิทรรศการมีจานวนไม่มาก
ระยะเวลาดาเนินการ : ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
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วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่ งเสริ มและเผยแพร่แหล่ งเรียนรู้ต้นทุนทางด้านศิล ปะ วัฒ นธรรมผ่ านผลงาน
สร้างสรรค์ (Art & Design workshop) ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบและงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ่านแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักออกแบบ รวมถึงเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดความรัก ความสามัคคี ยกระดับและ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ผลงานสร้างสรรค์เป็นภาพผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม งาน
ออกแบบ ประมาณ 50 ผลงาน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. เกิดการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการออกแบบ
อัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปะ และวัฒนธรรม จากเด็กและเยาวชน
ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
นพดล งามวงษ์วาน
สีน้ามัน

ริมน้าบางปะกง
รุจนรรถ ปิยะพงษ์
วาดเส้น

9. โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย
ประจาปี 2564 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ ” วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต)
วิทยากรโดย 1. อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
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2. ฐานการเรี ย นรู้ “งานประดิ ษ ฐ์ ด อกสารภี จ ากดิ น ไทย” วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยากรโดย 1. คุณมธุรส พูลสุวรรณ ผู้ประกอบการขนมไทยและงานประดิษฐ์
2. คุณณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา

3. ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการปั้นเซรามิก” วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์ ณ หอศิลป์
มรร. และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต)
วิทยากรโดย อาจารย์ดิชช์พงษ์ ศิรินธมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิก

4. ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการออกแบบและการใช้สีสาหรับห้องนิทรรศการ” วันที่ 17
กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์ ณ หอศิลป์ มรร. และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต)
วิทยากรโดย อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
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5. ฐานการเรียนรู้ “มาตรฐานดนตรีไทย”
5.1 กลุ่มที่ 1 เครื่องตี วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี
ไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย)
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง อาจารย์ประจาสาขาวิชา
นาฎดุริยางคศิลป์ไทย

5.2 กลุ่มที่ 2 เครื่องเป่าไทยในปี่พาทย์มอญ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์ ณ
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย)
วิท ยากรโดย รองศาสตราจารย์ วิ เ ชี ย ร อ่ อ นละมู ล ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นดนตรี ไ ทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

6. ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนอักษรวิจิตรและงานภาพพิมพ์ ” วันที่ 18 กรกฎาคม
2564 (ออนไลน์ ณ หอศิลป์ มรร. และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต)
วิทยากรโดย 1. อาจารย์พนัชกร เพชรนาค ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
2. อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจานงค์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลป์และ
มีเดียอาร์ต
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พื้นที่ดาเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัญหาของพื้นที่ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
ไม่สามารถจัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ได้ จึงต้องจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนกรกฎาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน
ผลลัพธ์ของโครงการ :
1. มีการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มีเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการขยายความร่วมมือ
และการบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
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2. ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในการดาเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ เพื่อการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนรู้ให้ส อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
(หลักสู ตร 4 ปี) ประจ าปี การศึกษา 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้ องโชคอนันต์ ชั้น 2
อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพครู และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่ว มมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ และโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 27
พฤษภาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและ
พลังงานทางเลือก หลักสูตรใหม่ 2562 ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work-integrated Learning: WiL) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบริษัท อิมเพรส
เอทานอล จากัด (บบับแก้ไขเพิ่มเติม) ขยายเวลาความร่วมมือจาก 6 ปี เปนน 1 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับโรงเรียนวัฒนานคร ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
2. บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ โรงเรี ย นโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จัง หวัด จั นทบุ รี ว่ าด้ ว ยความร่ว มมือ ทางวิช าการ เมื่ อวั น ที่
7 เมษายน 2564
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ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. บัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดบะเชิงเทรา
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ศา สนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น โดยเครือข่ายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ระหว่าง
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดโดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
อาจารย์ธ รรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์
อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อานวยการสถาบันเศรษฐกิ จพอเพียง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ และลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมดินโลก โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร นายกสมาคม
ดิน โลก มูลนิ ธิกสิ กรรมธรรมชาติ โดย นายไตรภพ โตครวงษา ประธานมูล นิธิกสิกรรมธรรมชาติ
นายโจน จั น ได ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ธรรมธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม จ ากั ด และ
นายวรเกียรติ สุจิวโรดม ประธานบริหาร บริษัท ชาวนามหานคร จากัด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

2. วิทยากรประจาสถาบันเศราฐกิจพอเพียง (นางสาวพนิตตา สนนาพา) ร่วมกับเครือข่าย
MOU บริษัทธรรมธุรกิจและตลาดนัดธรรมชาติ จัดกิจกรรมลงปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์ ในครัวเรือน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการพึ่งตนเองวิถีพอเพียง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 21 มีนาคม
2564
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3. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดกิจกรรมเอามื้อถือแรงสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทยสู้ภัย
COVID-19 โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ไตรภพ
โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อาจารย์วนิดา รุ่งแสง อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จานวน 25 คน ได้ร่วมปลูกพืช
สมุนไพรไทยภายในพื้นที่ป่าของสถาบัน สมุนไพรที่ปลูก เช่น ว่านสาวหลง กระชาย ตะไคร้ห อม
อบเชย มะขามป้ อม กระเจี ย ว ดี ปรี หนุ มานถวายกาย เปนน ต้น เมื่อสมุน ไพรเจริญ เติ บโต และ
ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นทางสถาบันก็จะได้แจกจ่ายและแบ่งปันให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจนาไปปลูกต่อไป
ในวันที่ 26 กันยายน 2564

สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่ อง ความร่ ว มมือในการพัฒ นาอาจารย์ และนั ก ศึกษาในหลั ก สู ต ร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต ของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เพื่ อ ยกระดั บการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์ ยุ คใหม่
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในเดือนเมษายน-กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่ม
ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. ร่วมกับ สสวท. ในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในท้องถิ่น และ 3. เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเปนนต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมสาหรับการเข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2565
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3. การพัฒนากาลังคนทางด้านอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดโครงการเพื่อ การพัฒนากาลังคนทางด้าน
อุตสาหกรรมบริการ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการพัฒนาทักษะให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเปนนที่ยอมรับของ
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ นักศึกษา สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ทากิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา
จานวน 1 คน ระหว่างวันที่ 13, 2 และ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องหงษ์ทอง อาคารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จั งหวัดบะเชิงเทรา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฐมพยาบาล
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภาพประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม
70 คน

“พื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่”
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“การอบรมในรูปแบบออนไลน์”

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม : การ
สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
วันที่ : 9 และ 13 ตุลาคม 2563
สถานที่ :
1. สมุนไพรบ้านดงบัง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
3. บ้านเกษตรสุข ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา จานวน 22 คน อาจารย์ จานวน 1 คน รวม 23 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ผึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 23 คน

2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการนาเที่ยวจังหวัดบะเชิงเทรา ภาษาจีน ในวันที่ 3, 1 , 17 และ 24 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 2 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ภาคทฤษฎีนาสู่การปฏิบัติจริง
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทาหน้าที่เปนนมัคคุเทศก์ในการบรรยายนาชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้
ภาษาจีน
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 2 คน
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง
ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ
วัดอรุณฯ และวัดราชบพิตรฯ กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 76 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทาหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนาชมสถานที่ท่องเที่ยว
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปกรรมที่สาคัญภายในพระบรมมหาราชวังและวัดสาคัญจาก
สถานที่จริง
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ปละประสบการณ์ในการทางาน รับทราบปัญหาและทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 76 คน

4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน ในวันที่ 5 - 7
เมษายน 2564 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 22 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ภาคทฤษฎีนาสู่การปฏิบัติจริง
2. เพื่อไห้นักศึกษาฝึกทาหน้าที่เปนนมัคคุเทศก์ในการบรรยายนาชมสถานที่ท่องเทียว
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปะเขมรที่มีอิทธิพลในภาคตะวันออกเบียงเหนือตอนใต้ของ
ประเทศไทยและจังหวัดลพบุรี
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเบียงหนือตอนใต้ และจังหวัดลพบุรี
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน รับทราบปัญหาและทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 22 คน
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5. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
ฝึกอบรมหมวดความรู้ทั่วไปสาหรับอาชีพมัคคุเทศก์
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 64 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพิ่มเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft sKills ตามศาสตร์
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะ 4 C ประกอบด้วย
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration)
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสรเทศสื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะความบลาดทางอารมณ์ และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งการเปนนผู้นาและการ
ทางานเปนนทีม
3. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 64 คน
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4. หลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หลักสูตร

ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชีวภาพและพลังงานทางเลือก หลักสูตรใหม่
2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
เรื่อง “ช่างซ่อมบารุงและการดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)”

ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน (Work-integrated Learning:
WiL) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
และบริษัท อิมเพรส เอทานอล จากัด (บบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ขยายเวลาความร่วมมือจาก 6 ปี
เปนน 10 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ตาบลเสม็ดเหนือ

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดินจากผักตบชวา

ฮอร์โมนไข่

น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
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ผลิตภัณฑ์ตะกั่วเทียบเสียง
เครื่องดนตรีไทย

ผลิตภัณฑ์ไม้ตีระนาด

ผลิตภัณฑ์ตาบลท่าทองหลาง

น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนายประจวบ

ไม้กวาดทางมะพร้าว

พรมเช็ดเท้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ โดยนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ชุดดูแลรั กษาผิ วจากสารสกัดเมล่อนชุมชน ประกอบด้วย สครับผิ วสารสกัด
เมล่อน ครีมบารุงผิวเมล่อน แฮนด์เจลเมล่อน
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ชนิดน้ามันและสเปรย์
3. ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยดิบ ข้าวเกรียบ คุกกี้ บราวนี่ ทองม้วน
4. ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว

ปลานิลแดดเดียว

แป้งกล้วยดิบ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผลิตภัณฑ์ปูนาตาบลท่าตะเกียบ
2. พัฒนาดินปุ๋ยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน ตาบลดอน
เกาะกา
3. ผลิตภัณฑ์แชมพูสระสม ตาบลท่าตะเกียบ
4. ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร ตาบลท่าตะเกียบ
5. ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวตาบลเมืองใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
1. น้าพริกบ้านสมอคล้อย U2T ตาบลบางโรง
2. เจลสมุนไพร U2T ตาบลคลองเขื่อน
3. ดอกไม้จันทน์ U2T ตาบลก้อนแก้ว
4. น้าพริกปลานิลข้าวกรอบ วิศวกรสังคม ตาบลก้อนแก้ว
5. ชุดผ้าไทย ตาบลท่าตะเกียบ
6. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ ที่ประสบความสาเร็จจากการได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรป่าตะวันออก
ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดบะเชิงเทรา
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน จังหวัดบะเชิงเทรา

ผลการดาเนินงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ชนิดน้ามันและ
สเปรย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดดูแลรักษาผิวจากสารสกัด
เมล่อน

7. หน่วยงานภายนอกที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
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หน่วยงานภายนอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบะเชิงเทรา

ผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การฝึกอบรมขับรถยก (Forklift Driver Training
Course) ในวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564

8. โครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณา
การแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลท่า
ทองหลาง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.เอกชั ย ไชยดา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากเเก้วประเทศ พร้อมกับผู้ได้รับการจ้างงานตามโครงการ ทั้งนักศึกษา
บั ณ ฑิ ต จบใหม่ เเละประชาชนทั่ ว ไป ได้ จั ด อบรมโครงการอบรมการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลท่าทองหลาง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมยศ อินทร์
สุวรรณ์ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แววมยุรา คาสุข อาจารย์วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนนวิทยากรให้ความรู้เเก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา

2. โครงการส่งเสริมความรักความเปนนไทย ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข ระหว่างวันที่ 7 - 8
เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความเปนนไทย ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปนนประมุข ภายใต้โครงการ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยการร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ กับเทศบาลตาบลบางสมัคร โดยในงานมีการแสดงซุ้มนิทรรศการวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในตาบลบางสมัครและมีการบรรยายในหัวข้อ “สานึกรักในวัฒนธรรมประเพณีไทย” และ
กิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบพร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดบะเชิงเทรา
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1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรักความเปนนไทย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปนนประมุข
2. เพื่อพัฒ นาเครื อข่ายความร่ ว มมือ กับชุมชนได้รับ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ดาเนินการในการสร้างความรักความเปนนไทย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปนนประมุข จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมี
ระเบี ย บวิ นั ย เข้ า ใจสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องตนเองและผู้ อื่ น ภายใต้ พื้ น ฐานของประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เปนนประมุข

โครงการส่งเสริมความรักความเปนนไทย ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงพื้นที่โครงการจัดเก็บและสารวจข้อมูลพื้นที่รายตาบล เพื่อ
เก็บข้อมูลแนวทางในการดาเนินงานในโครงการยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2564 โครงการ
1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน จานวนผู้เข้าร่วม 4 คน
- เทศบาลตาบลดอนเกาะกา จานวนผู้เข้าร่วม 56 คน
- องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ จานวนผู้เข้าร่วม 45 คน
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9. ผลงานวิจั ย/นวัตกรรมที่สร้ างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง
คณะครุศาสตร์
การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน
ในจังหวัดบะเชิงเทรา
(ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด)

งบประมาณ

การนาไปใช้ประโยชน์

76,356

การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยในยุคศตวรรษที่ 21
ด้วยการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์อภิปัญญาร่วมกับ
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเปนนฐาน
(รศ.ดร.ทิพย์วมิ ล วังแก้วหิรัญ)

50,000

การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เปนนฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
(สินินาฎ แสงเพ็ชร์
ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา กุลนภาดล)
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในโรงเรียน
(ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
และอาจารย์สจุ รรยา ธิมาทาน)

-

นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการรับรู้
ข้อมูลและแสดงออกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ทุกขนาด และเปนนแนวทางในการ
ขยายผลในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การส่งเสริมความรู้ของผูเ้ รียน
ทาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ในเชิงบวกของ
ผู้เรียน
นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
ในสถานศึกษาและเปนนแนวทาง
สาหรับการขยายผลเพื่อปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรม
ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
อีกทั้งยังเปนนการนาร่องการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยจัดทาบันทึก Logbook
เพื่อนับจานวนชั่วโมง PLC
ประกอบการขอให้มีหรือเลื่อน
วิทยาฐานะที่สูงขึ้น
-

-

-
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ชื่อเรื่อง
ผลการใช้เครื่องมือประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียน
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัด
บะเชิงเทรา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
(อาจารย์จิรัชญา โคศิลา
รศ.ปฐวีร์ วิจบ
ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
และผศ.ดร.วราภรณ์ สินถาวร)
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และภาษาของเด็กวัยอนุบาล
(ประภาศิริ สิงห์ครุ
ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา กุลนภาดล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือ
ของชุมชนในจังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง)

งบประมาณ
-

การนาไปใช้ประโยชน์
-

-

-

1 ,

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี :

-
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1. ได้แนวทางในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้
2. ได้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนที่ทันสมัยสอดรับกับ
ข้อมูลพื้นที่และได้ประโยชน์สาหรับ
ผู้ประกอบการ
3. ได้แนวทางการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษสาหรับครู เพื่อเปนน
การพัฒนาตัวครูและโรงเรียน
4. ได้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
ดนตรีประกอบละครชาตรี
บะเชิงเทรา
5. ได้แนวทางการพัฒนาเทศบาลสู่
ความเปนนเลิศ
6. ได้ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
จริยธรรมด้านความมีวินัยและได้
ปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
-

ชื่อเรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง)
แนวทางการพัฒนาเทศบาลสู่ความเปนนเลิศ:
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบ้านซ่อง จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์สรุ ิยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล)

งบประมาณ

การพัฒนาการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ (Operational
Development of the Agricultural Extension
System to Implementation)
(อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด)
การศึกษาแนวคิดของนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเลทีม่ ีต่อ
ความเปนนจีนในบริบทของจีนพลัดถิ่นในนวนิยายของ
แคเทอรีน ลิม
(อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์)

-

1. นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นทั่วไป
2. นาไปพัฒนาเทศบาลบ้านซ่อง
ให้ดียิ่งขึ้น
3. นามาใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาการจัดการ
ท้องถิ่นแนวใหม่/การปกครอง
ท้องถิ่นไทย
-

-

1. นามาใช้ประโยชน์ด้านการเรียน
การสอนกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษด้านวรรณคดี
2. ให้นักศึกษาได้นาไปใช้ในวิถีชีวิต
จากการเรียนงานวิจัย
3. มีหลักสูตรวรรณคดีในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. เพื่อต่อยอดการทาตาราหรือ
หนังสือ
5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรม
จากงานวิจัย
มีการนาลวดลายไปใช้ในผลิตภัณฑ์

5,

2,

การสร้างสรรค์ลวดลายประยุกต์จากรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่สระแก้ว เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(อาจารย์พนัชกร เพชรนาค
อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ
และอาจารย์พงศา รวมทรัพย์)
การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ดา้ นองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
และอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจานงค์)

-
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การนาไปใช้ประโยชน์

1. สามารถเปนนแหล่งเรียนรูเ้ พิ่มเติม
สาหรับนักเรียน ประชาชนใน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน
2. ผู้คนทั่วไปสามารถมีความรู้
พื้นฐานกับแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ก่อนลงไป
เที่ยวในพื้นที่จริง

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ (Operational
Development of the Agricultural Extension
System to Implementation)
(อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ เสกขุนทด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนบ้านคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
(ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล
และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์)

งบประมาณ
-

การนาไปใช้ประโยชน์
-

-

สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชนในฤดูกาล
ที่ไม่มีมะม่วงน้าดอกไม้ โดยใช้
มะม่วงพันธุท์ วายเดือนเก้าแทน
เปนนผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหามะม่วง
สายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีราคาถูก
สานักงานประมงจังหวัดบะเชิงเทรา
1. สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ในการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่
จังหวัดบะเชิงเทรา
2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพง
ขาวในพื้นที่จังหวัดบะเชิงเทรา
สามารถใช้แอปพลิเคชัน
“ปลากะพงแปดริ้ว” ในการบริหาร
จัดการฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว
ทั้งแง่ระบบการเลี้ยงจนถึงระบบ
การจาหน่ายผลผลิต
3. งานวิจัยนี้สามารถรองรับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง และจังหวัดบะเชิงเทรา
ในการพัฒนาสู่เมืองอัจบริยะ
(Smart City) และศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC)
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.
4. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพง
ขาวในพื้นที่จังหวัดบะเชิงเทรา
สามารถใช้แอปพลิเคชัน “ปลากะพง
แปดริ้ว” ในการบริหารจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การจาหน่าย
ผลผลิตคุณภาพสูต่ ลาดได้
5. สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร
ลดความเสีย่ งในการสูญเสียรายได้

แอปพลิเคชัน “ปลากะพงแปดริ้ว”
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการฟาร์มปลากะพงในจังหวัดบะเชิงเทรา
(ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา)

717,
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ชื่อเรื่อง

งบประมาณ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลากะพงสู่อาหารเสริม
มูลค่าสูง
(อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ)

82 ,

การศึกษาเห็บและเชื้อก่อโรคในเห็บในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย : ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบการจัดจาแนกชนิดของ
เห็บแข็งด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (การจาแนกชนิดเห็บ
โดยอัตโนมัติ)
(อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี)

98 ,
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การนาไปใช้ประโยชน์
จากการเลี้ยงปลากะพงขาว
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลผลิต
ปลากะพงขาว สร้างรายได้แก่
เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงปลา
กะพงยักษ์ จังหวัดบะเชิงเทรา
1. เปนนการนาเทคโนโลยีมาบริหาร
จัดการผลผลิตด้านการเกษตร
ช่วยในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
2. เปนนการนาองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมต่อยอด
อาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
บะเชิงเทรา
3. เปนนการนาเอาเทคโนโลยี ความรู้
มาพัฒนาเปนนเครื่องมือช่วยเหลือ
ประชาชนที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
ต่อยอดจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
4. ทาให้กลุ่มแปลงใหญ่มเี ครื่องมือ
ช่วยให้มีการบริหารจัดการที่สามารถ
เชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูล ทาให้
มีข้อมูลด้านการตลาดมากขึ้น
5. ทาให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่
เห็นคุณค่าของมหาวิทยาลัยมีส่วน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
สกัดและการพัฒนากระบวนการ
สกัดโปรตีนและคลอลาเจน
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
ส่วนเหลือทิ้งของปลากกะพง
และเพิ่มมูลค่าให้กับปลาตกเกรด
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการใน
การเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 1

ชื่อเรื่อง
การส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้เปนนนวัตกรรม
การออกกาลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์ศิรินันท์ คาสี
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
และอาจารย์ ดร.วรพจน์ ทาเนียบ)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเพื่อเปนน
แหล่งพลังงานสาหรับเครื่องเพิ่มอากาศในน้าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากะพงขาวอบแห้งด้วย
ลมร้อน
(ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคา)

งบประมาณ
-

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
ต.ปากน้า จากการเก็บข้อมูลทุนชุมชน
(วิวัฒน์ พุทธสอน
ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
และอาจารย์ศิรินันท์ คาสี)
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ายา COLD TING
ผ่าน SMART PHONE ด้วยระบบ IOT กรณีศึกษา :
บริษัทเอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
(นิศา ปิ่นภา
อาจารย์ประยุทธ อินแบน
และอาจารย์สรุ พงษ์ แก่นมณี)
คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ตาบลคลองเขื่อน
จังหวัดบะเชิงเทรา สู่ธรุ กิจค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ
(อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล)
แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคคลอื่นดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลหนองแหน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร)

-

717,

นาระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ
การทางานของระบบเพิ่มอากาศ
ในบ่อกุ้งในชุมชนบ้านโป่ง
และชุมชนใกล้เคียง

717,

การรับถ่ายทอด แนะนา
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์
ปลากะพงขาวอบแห้งและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เครื่องอบแห้ง ใช้ประโยชน์ในตาบล
ปากน้า

-

8,

8,
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การนาไปใช้ประโยชน์
ผู้สูงอายุสามารถนาวัสดุเหลือทิ้งจาก
ชุมชนคือทางตาลไปใช้ในการออก
กาลังกายเพื่อคลายเส้น

ตรวจวัดระดับน้ายา COLD TING
ผ่าน SMART PHONE ด้วยระบบ
IOT

เสนอแนวทางช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปให้
เหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนมากขึ้น
1. ทาให้นาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการเรียนการสอนในด้านการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
2. ได้นาผลงานไปเปนนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนนอยู่ ตลอดจนถึง

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ดจิ ิทัลมีเดียเพื่อ
การสื่อสารกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย :
กรณีศึกษาตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์จัดการ หาญบาง)

55,
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การนาไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจของผูส้ ูงอายุในเขต
ตาบลหนองแหน
3. ได้เสนอแนะผลการศึกษาสู่ระดับ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแล
รับผิดชอบ
4. ผลการศึกษาได้ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางด้านร่างกายและจิตใจของ
ประชาชนให้ได้รับความสุขตาม
ไปด้วย
1. สามารถนาองค์ความรู้จาก
การวิจัยเพื่อพัฒนาและนาเสนอ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลคลองเขื่อน อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมีเดีย
ไปใช้ในการเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเปิดรับของผู้บริโภค
และสามารถช่วยเพิ่มการดึงดูด
ความสนใจจากผู้บริโภค
2. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวในตาบลคลองเขื่อนได้รบั
ประโยชน์จากโครงการวิจัย ซึ่งมี
กระบวนการนาไปเผยแพร่ผ่านทาง
ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจทิ ัล
มีเดียเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย เปนนการกระจายรายได้
แก่ชุมชน รวมทั้งเปนนการเพิ่ม
ขีดความสามารถของการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของตาบล
คลองเขื่อนอันนาไปสู่การกระตุ้น
การท่องเที่ยวชุมชนคลองเขื่อน
ให้ยั่งยืน
3. หน่วยงานภาครัฐ เช่น อาเภอ
คลองเขื่อน สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ หรือท่องเที่ยวจังหวัด
บะเชิงเทราและกลุม่ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถใช้ข้อมูลจาก
ผลการวิจัยเปนนพื้นฐานในการ
กาหนดแนวทางรูปแบบของการทา

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ

แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนตาบลคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์ ดร.ชุติมา นุตยะสกุล)

8,

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้อัตลักษณ์
และเรื่องราวของวิถีชุมชนในตาบลคลองเขื่อน
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์)

8,

การนาไปใช้ประโยชน์
การประชาสัมพันธ์ที่มลี ักษณะที่
สอดรับกับพฤติกรรมการเข้าถึง
ข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น และนาไป
จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ในตาบลคลองเขื่อน ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลาย
เปนนการต่อยอดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารในการ
ขออนุญาตเพื่อรับเลขสารบบอาหาร
(เลข อย.) ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเปนนแนวทางในการพัฒนา
เชิงรูปธรรมต่อไป
1. ใช้เปนนข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ของนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นที่
2. ใช้เปนนข้อมูลในการพัฒนาในด้าน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ความเปนนอยู่ของประชาชน
3. เมื่อประชาชนมีความเปนนอยู่ทดี่ ี
แล้วทาให้สุขภาพจิตใจดีเปนน
คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

10. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
(ชื่อ-สกุล)
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.กฤษฎา การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบ
พลอยศรี และ
และข้อสอบออนไลน์
ผศ.สุชิน นิธิไชโย
วิชาภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์

แหล่งทุน

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

งบประมาณ

-

วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เดือนกันยายน ธันวาคม 2563
หน้า 2 - 28

-
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เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และอาจารย์สจุ รรยา
ธิมาทาน

อาจารย์จริ ัชญา
โคศิลา
รศ.ปฐวีร์ วิจบ
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด
และผศ.ดร.วราภรณ์
สินถาวร

ประภาศิริ สิงห์ครุ
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล
วราภรณ์ ศรีทอง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

การส่งเสริมการตระหนักรู้
กองทุน
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
ราชภัฏ
บนโลกออนไลน์และการใช้ ราชนครินทร์
ประทุษวาจาของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัด
บะเชิงเทรา
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในโรงเรียน

ผลการใช้เครื่องมือ
ประเมินผลออนไลน์ระหว่าง
เรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในจังหวัดบะเชิงเทรา
โดยนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 4
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ทมี่ ีต่อ
ความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและภาษา
ของเด็กวัยอนุบาล

-

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้เกมการศึกษา

-

-
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สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

งบประมาณ

วารสาร
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 31
บบับที่ 3
(กันยายนธันวาคม 2563)
หน้า 146 - 16
วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
(ECT Journal)
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่ 15 บบับที่19
(กรกฎาคมธันวาคม 2563)
หน้า 15 - 23
วารสารบัณฑิต
วิจัย ปีที่ 11
บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 81 - 93
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและ
นาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ครั้งที่ 11

-

76,356

-

-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

สินินาฎ แสงเพ็ชร์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การจัดประสบการณ์โดยใช้
แหล่งการเรียนรูเ้ ปนนฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้านโคกพนมดี

-

จิรวัฒน์ สุทธาวงศ์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาการสืบค้นสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูส้ าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1

-

วิญาศินี ดาวเรือง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การศึกษาผลการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนว
การสอนแบบมอนเตสซอรี่
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย

-
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สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 310 - 319
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและ
นาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 329 - 336
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและ
นาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 347 - 356
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและ
นาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สวนสุนันทา

งบประมาณ

-

-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
หน้า 320 - 328
วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
ปีที่ 10 บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 157 - 169

งบประมาณ

ประภาพร
ชนะจีนะศักดิ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
วังแก้วหิรัญ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์
อ้นเกษม และ
อาจารย์ ดร.ศิรินทร
มีขอบทอง
อาจารย์ชนิกานต์
รัตนชัยไพศาลกุล
Mr.Xiaoxin She
อาจารย์สุจรรยา
ธิมาทาน
อาจารย์สุปภาดา
อินทรบงกต
Ms.Jiaoyue Zhao
และ
อาจารย์ชาญณรงค์
คาเพชร
จินตนา ยนต์ศิริ
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
และอาจารย์
ดร.พรทิพย์ คาชาย

การพัฒนาทักษะการจัด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง

-

โครงการการบูรณาการ
วิชาการสอนภาษาจีน
เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ
กิจกรรมค่ายภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่าย
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
(โรงเรียนวัดหัวโทร)

-

วารสารวิชาการ
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
ปีที่ 7 บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 257 - 273

-

การทางานเปนนทีมที่ส่งผล
ต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2
อติศักดิ์ สุดเสน่หา การศึกษาผลสัมฤทธิ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ทางการเรียน
วังแก้วหิรัญ และ
ตามกระบวนการทาง
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรม
อ้นเกษม
การเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning สาหรับ
นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4
อัมรินทร์ แย้มเพ็ง ผลการจัดประสบการณ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อ
วังแก้วหิรัญ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
เศรษฐคมกุล
วัดโสธรวรารามวรวิหาร

-

วารสาร
เซนต์จอห์น
ปีที่ 23 บบับที่ 33
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 99 - 115
วารสารบัณฑิต
วิจัย ปีที่ 11
บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 123 - 136

-

วารสารบัณฑิต
วิจัย ปีที่ 11
บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 67 - 79

-

-

-
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-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารีย์ สาธุวิจารณ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
วังแก้วหิรัญ และ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์
อ้นเกษม

ชื่อเรื่อง

ผลการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่องที่มีต่อ
ความสามารถด้านการอ่าน
และเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เทพนคร การพัฒนาการบูรณาการ
ทาคง
งานวิจัยตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ท้องถิ่นกับความร่วมมือของ
ชุมชนในจังหวัดบะเชิงเทรา
อาจารย์สุริยศักดิ์
แนวทางการพัฒนาเทศบาล
มังกรแก้ววิกุล
สู่ความเปนนเลิศ: กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
จังหวัดบะเชิงเทรา
อาจารย์พนัชกร
การสร้างสรรค์ลวดลาย
เพชรนาค
ประยุกต์จากรูป
อาจารย์โยธิน
สัตว์ศักดิส์ ิทธิ์พื้นที่สระแก้ว
จี้กังวาฬ
เมืองศรีมโหสถ
และอาจารย์พงศา จังหวัดปราจีนบุรี
รวมทรัพย์

ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิณกิจ และ
อาจารย์ ดร.จินดา
เนื่องจานงค์

การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
ด้านองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

แหล่งทุน
-

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารบัณฑิต
วิจัย ปีที่ 11
บบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 95 - 1 8

งบประมาณ
-

กองทุนราชภัฏ ยังไม่ตีพิมพ์
ราชนครินทร์ เผยแพร่

1 ,

กองทุนราชภัฏ ยังไม่ตีพิมพ์
ราชนครินทร์ เผยแพร่

5,

ทุนอุดหนุน
การวิจัย
โครงการ
ขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิง
พื้นที่ : คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 256
ทุนอุดหนุน
การวิจัย
โครงการ
ขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิง
พื้นที่ : คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ
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-

-

-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

พ.ศ. 256
อาจารย์ ดร.เทพนคร โครงการพัฒนาการ
ทุนอุดหนุน
ทาคง
บูรณาการงานวิจัยตาม
การวิจัย
บทบาทของมหาวิทยาลัย
โครงการ
ในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ขับเคลื่อน
ความร่วมมือของชุมชน
งานวิจัยเชิง
ในจังหวัดปราจีนบุรี :
พื้นที่ : คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 256
อาจารย์
การพัฒนาการดาเนินงาน
ทุนอุดหนุน
ดร.โสภณวิชญ์
ระบบส่งเสริมการเกษตร
การวิจัย
เสกขุนทด
แบบแปลงใหญ่ไปสู่การ
โครงการ
ปฏิบัติ (Operational
ขับเคลื่อน
Development of the
งานวิจัยเชิง
Agricultural Extension
พื้นที่ : คณะ
System to
มนุษยศาสตร์
Implementation)
และ
สังคมศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562
อาจารย์
การศึกษาแนวคิดของ
กองทุนราชภัฏ
ดร.เกษมพัฒน์
นักเขียนชาวจีนโพ้นทะเลที่มี ราชนครินทร์
พูลสวัสดิ์
ต่อความเปนนจีนในบริบทของ
จีนพลัดถิ่นในนวนิยายของ
แคเทอรีน ลิม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.กัญชญานิศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วช.
ศรีนุกูล และ
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาจารย์กรรณิการ์ ชุมชนบ้านคลองเขื่อน
มาระโภชน์
จังหวัดบะเชิงเทรา
ผศ.ชัชฎาภรณ์
ตันตะราวงศา

แอปพลิเคชัน “ปลากะพง
แปดริ้ว”ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูล

ววน.
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สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

งบประมาณ

-

-

-

-

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

วารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒาเชิงพื้นที่
ปีที่ 13 บบับที่ 1
มกราคม กุมภาพันธ์ 64
ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

2,

-

717,

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

อาจารย์
ดร.ณัฐฐาพร
สามารถ
อาจารย์
ดร.พันธ์ทิพย์
โอฬารรัตน์มณี

อาจารย์ศริ ินันท์
คาสี
อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ชนะพล
สิงห์ศุข และ
อาจารย์ ดร.วรพจน์
ทาเนียบ

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

ววน.

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

82 ,

ววน.

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

98 ,

-

การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
“การวิจัย สร้าง
ดุลยภาพชีวิตเพื่อ
รองรับ
New Normal”
(8 - 9 กรกฎาคม
2564)

ววน.

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

717,

ววน.

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

717,

เพื่อบริหารจัดการฟาร์ม
ปลากะพงในจังหวัด
บะเชิงเทรา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปลากะพงสู่อาหารเสริม
มูลค่าสูง
การศึกษาเห็บและเชื้อก่อโรค
ในเห็บในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย :
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพัฒนาเครื่องมือ
ต้นแบบการจัดจาแนก
ชนิดของเห็บแข็งด้วย
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(การจาแนกชนิดเห็บ
โดยอัตโนมัติ)
การส่งเสริมภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้เปนนนวัตกรรม
การออกกาลังกายของ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัด
บะเชิงเทรา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สรรพสิทธิ์ การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ชลพันธ์
แก๊สซิฟิเคชั่นเพื่อเปนน
แหล่งพลังงานสาหรับ
เครื่องเพิ่มอากาศในน้าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลากะพงขาวอบแห้งด้วย
ลมร้อน
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งบประมาณ

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
วิวัฒน์ พุทธสอน
ผศ.ชัชวาล
นิมโรธรรม
อาจารย์สุรพงษ์
แก่นมณี
และอาจารย์ศิรินันท์
คาสี

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

การพัฒนาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
ต.ปากน้า จากการเก็บข้อมูล
ทุนชุมชน

โครงการ
ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์อรนุช
การพัฒนาช่องทางการจัด
กฤตยขจรสกุล
จาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป
จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ตาบลคลองเขื่อน จังหวัด
บะเชิงเทรา สู่ธุรกิจค้าปลีก
ที่มีประสิทธิภาพ
อาจารย์นภรภิสฏ์
แนวทางการดูแลสุขภาพ
ลัภกิตโร
ตนเองและให้บุคคลอื่นดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ในตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดบะเชิงเทรา
อาจารย์จดั การ
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
หาญบาง
ดิจิทัลมีเดียเพื่อการสื่อสาร
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
หลากหลาย : กรณีศึกษา
ตาบลคลองเขื่อน
อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดบะเชิงเทรา
อาจารย์ ดร.ชุติมา แนวทางในการพัฒนา
นุตยะสกุล
ขีดความสามารถด้านการ
ควบคุมคุณภาพของสินค้า
เกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน
ตาบลคลองเขื่อน
จังหวัดบะเชิงเทรา
อาจารย์ ดร.วิชุดา แนวทางการพัฒนา
จันทร์เวโรจน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้
อัตลักษณ์และเรื่องราวของ
วิถีชุมชนในตาบลคลองเขื่อน

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุม
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หน้า 455 - 463

งบประมาณ
-

กองทุนราชภัฏ
ราชนครินทร์

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

8,

กองทุนราชภัฏ
ราชนครินทร์

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

8,

กองทุนราชภัฏ
ราชนครินทร์

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

55,

กองทุนราชภัฏ
ราชนครินทร์

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

8,

กองทุนราชภัฏ
ราชนครินทร์

ยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่

8,

111

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

งบประมาณ

อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดบะเชิงเทรา

11. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกันกับเครือข่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนบ้านคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
การส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้เปนนนวัตกรรม
การออกกาลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม
ปลากะพงในจังหวัดบะเชิงเทรา
(ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
อาจารย์กาหลง บัวนาค
และอาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี)
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ปลากะพง
แปรรูปด้วยบลากอัจบริยะ
(ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์)
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไทยสาหรับ
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลากะพงขาว จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์)
การแปรรูปปลากะพงขาวโดยวิธีการอบแห้งด้วย
ลมร้อน
(ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคา
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
และอาจารย์ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย)
การประยุกต์ใช้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
เพื่อเปนนแหล่งพลังงานสาหรับเครือ่ งเพิ่มอากาศในน้า
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์)

งบประมาณ
-

อบต.คลองเขื่อน และเครือข่าย
กลุ่มศรีอยุธยา
เทศบาลตาบลปากน้า และชมรม
ผู้สูงอายุตาบลปากน้า

-

กลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงขาว
ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

กลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงขาว
ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง
จังหวัดบะเชิงเทรา
กลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงขาว
ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง
จังหวัดบะเชิงเทรา
กลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงขาว
ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

-
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กลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงขาว
ตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง
จังหวัดบะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง
โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ท้องถิ่นด้วยการแปรรูป ขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานอาหาร เพื่อสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางสวน นวัตกรรมทีไ่ ด้ผลิตภัณฑ์
ชาใบหม่อน
(ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
และอาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร)
โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ท้องถิ่นด้วยการแปรรูป ขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานอาหาร เพื่อสุขภาพ เทศบาลตาบล
ดอนเกาะกา นวัตกรรมทีไ่ ด้ผลิตภัณฑ์กล้วยรังนก
(อาจารย์สรุ พงษ์ แก่นมณี
และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว)
โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ท้องถิ่นด้วยการแปรรูป ขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานอาหาร เพื่อสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดกระทิง นวัตกรรมทีไ่ ด้น้าสับปะรด/
หญ้าหวาน และเยลลีส่ ับปะรด
(ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว)
โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ท้องถิ่นด้วยการแปรรูป ขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานอาหาร เพื่อสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองใหม่ นวัตกรรมทีไ่ ด้แยมมะม่วง
(อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล
และอาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์)
โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ท้องถิ่นด้วยการแปรรูป ขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานอาหาร เพื่อสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าตะเกียบ เตาทอดกล้วยบาบ
แบบควบคุมอุณหภูมิ
(อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง)
โครงการการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อทาพลังงานทดแทนและทากระถางต้นไม้
(Zero waste)
(ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล)

งบประมาณ
-
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน
ตาบลบางสวน อาเภอบางคล้า
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

เทศบาลตาบลดอนเกาะกา
ตาบลดอนเกาะกา
อาเภอบางน้าเปรีย้ ว
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
ตาบลลาดกระทิง
อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่
ตาบลเมืองใหม่ อาเภอราชสาส์น
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง
โครงการพัฒนาระบบการแปรรูปสินค้าเกษตร
แบบ Smart Drying ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มชุมชน ตาบลเมืองใหม่ อาเภอราชสาส์น
จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์)
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรอัจบริยะ
(Smart Farmer) เตรียมความพร้อมเข้าสูร่ ะบบ
ฐานข้อมูลแปลงเกษตรในพื้นที่ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา
(อาจารย์สรุ พงษ์ แก่นมณี)

งบประมาณ
-

เครือข่ายภายนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่
ตาบลเมืองใหม่ อาเภอราชสาส์น
จังหวัดบะเชิงเทรา

-

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาเภอปากน้า ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา

12. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง 7 ฝ่าย 8 หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมิ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน
และส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนให้เปนนที่รู้จักและนาไปใช้เปนนเครื่องมือในการพัฒนา
ผลงานวิจัย อันจะส่งผลต่อ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดเวทีนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมดาเนินโครงการกับหน่วยงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 5 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่” วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปนนเจ้าภาพหลัก มีนักวิจัย ส่งผลงานวิจัย
เข้าร่ว มนาเสนอทั้งหมด 9 ผลงาน โดยแบ่งเปนนภาคบรรยาย 44 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ 46
ผลงาน
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13. กิจกรรม Training/Workshop ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม Training/Workshop ด้านการวิจัย
ดังนี้
1. โครงการพัฒนานักพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพเพื่อการพัฒนาจังหวัดบะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเปนนนักพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ มีทักษะใน
การวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และการเปนนผู้มีส่วนผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
อย่างเปนนรูปธรรมได้
กิจกรรม : การอภิปรายและอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ” และ
หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
วั น ที่ / สถานที่ : วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ ห้ อ งการะเกด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
กลุ่ ม เป้ า หมาย : บุ ค ลากรสายวิ ช าการ 53 คน บุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา 4 คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 3 คน
จานวนผู้เข้าร่วม : จานวน 49 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม : ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเบลี่ย 4.36
ผลลัพธ์ : ได้แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจั ย ซึ่งได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7
โครงการ
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2. โครงการ : โครงการ Research Cafe
วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนาแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่รายกลุ่มประเด็น
2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
3. การพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
4. การพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่
5. การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรม
กิจกรรม : อบรมในหัวข้อ “การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
วันที่/สถานที่ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทั้ง 5 คณะ จานวน 50 คน
จานวนผู้เข้าร่วม : จานวน 52 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม : ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเบลี่ย 4.26
ผลลัพธ์ : ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นหลักของการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ เหตุผลของการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การยื่นขอรับรองในรูปแบบ
Full board Review, Expedited Review, Exemption Review การสรุปโครงการเพื่อการ
พิจารณาทางจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์และบบับเต็ม (Synopsis/Full Protocol) รวมถึงการ Work
Shop การกรอกแบบฟอร์มการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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14. แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์และนิทรรศการทางศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์และนิทรรศการ
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน ดังนี้

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิชาการท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตาบลเทพราช
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดบะเชิงเทรา
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15. องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ มีองค์ความรู้และ
งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

องค์ความรู้ เรื่อง ดอกสารภี
(ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย)

องค์ความรู้ เรื่อง การทาผ้ามัดย้อม
จากสีธรรมชาติ

สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตาบลเทพราช

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบตัวอักษรไทยประดิษฐ์
ด้วยเทคนิคการเขียนจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์

หนังสือมรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและ
ขนมพื้นถิ่น ในจังหวัดบะเชิงเทรา

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดบะเชิงเทรา
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องค์ความรู้ ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผ่านเมืองบะเชิงเทรา

องค์ความรู้ ไก่ทรงเลี้ยงประจาพระองค์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
“สายพันธุ์เทาทองหางขาว”

องค์ความรู้เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการออกแบบ
ลายผ้าไทยสู่การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านอ่างเตย
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดบะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์
1. การอนุรักษ์ประเพณีสวดคฤหัสถ์ ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว จังหวัดบะเชิงเทรา
2. การสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงลาตัด คณะหวังติด อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดบะเชิงเทรา
3. ศึกษาวิถีชีวิตตามฮีตสิบสองของชาวลาวเวียงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกน้อย ตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดบะเชิงเทรา
4. บ้านคูเมือง: การตั้งถิ่นฐาน บทบาท และความสาคัญต่ อเมืองศรีมโหสถ และเมืองพระรถ
สมัยทวารวดี
5. หลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไทยชุมชนหมู่บ้านนายาว ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดบะเชิงเทรา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. องค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครุดุริยางคศิลป์ไทย
2. องค์ความรู้เรื่องการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย
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คณะวิทยาการจัดการ
1. องค์ความรู้ เรื่องประเพณีการทาขวัญข้าว
2. องค์ความรู้ เรื่อง กระยาสารท
3. องค์ความรู้ เรื่อง ขนมตาล
16. โครงการ/กิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการ/กิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้
คณะครุศาสตร์
โครงการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การทอผ้ า ไทยชุ ม ชนบ้ า นนายาว (รู ป แบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ปี 2563 ในวันที่
23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ นั กศึกษาได้เรี ย นรู้ จ ากสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติการเขียนภาพนอกสถานที่โ ดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ผู้เข้าร่วม 45 คน

2. โครงการบูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมสู่การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
พื้นที่ดาเนินโครงการ : สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะเวลาดาเนินการ : ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อการสร้ างสรรค์แนวความคิดด้านสั งคม วัฒนธรรม ท้องถิ่นสภาพแวดล้อมและ
สมรรถนะที่มีต่อการเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมัย
2. เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมในบริบทของความเปนนปัจจุบัน
3. เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์จากแนวคิดการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วผ่านงานสร้างสรรค์สื่อผสม
กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์หรือนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดบะเชิงเทรา และกลุ่ม
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาศิลปกรรมและทัศนศิลป์ จานวน 5 คน
120

ผลลัพธ์ของโครงการ : ก่อเกิดเครือข่ายศิลปะชุมชน มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิด เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมหรือศิลปะแขนงอื่นๆและนามาประยุกต์ใช้สาหรับการการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เข้าประชุมร่วมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อวางแผนการจัด
โครงการในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. องค์ความรู้ เรื่อง หนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ผ้าไทยกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดบะเชิงเทรา แปรรูปผ้าฝ้าย
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่สกัดได้ : การแปรรูปผ้าฝ้ายจากองค์ความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น-ผ้าไทยกลุ่มสตรี
ตัดเย็บบ้านนายาว อาเภอสนามชัยเขต จังหวั ดบะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ พวงกุจแจรูปช้าง และเต่า
ลายผ้าขาวม้า กระเป๋าถือทรงสี่เหลี่ยมสายสั้น ลายผ้าขาวม้า
หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระดาน
อาเภอสนามชัยเขต จังหวับะเชิงเทรา

การนาไปใช้ประโยชน์
1. เปนนข้อมูลทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
2. เพื่อพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่าง ๆในชุมชน

2. องค์ความรู้ เรื่อง หนังสือองค์ความรู้เรื่องดอกสารภี
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่สกัดได้ : การสร้างองค์ความรู้จากดอกสารภี ได้แก่ เครื่องยาจากดอกสารภี การ
พัฒนาดอกสารภีมาสร้างเปนนผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและเสริมความงาม ดอกสารภีเชิงสัญญาลักษณ์
ดอกสารภีกับการประยุกต์ใช้
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หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดบะเชิงเทรา

การนาไปใช้ประโยชน์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดบะเชิงเทราได้เผยแพร่
ให้กับ
1. ตาบลบ้านใหม่
2. ตาบลหน้าเมือง

3. องค์ความรู้ เรื่ อง แหล่งเรียนรู้ ศาสนา ศิล ปะ และวัฒนธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่สกัดได้ : การเรียนรู้ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
วิชาบางปะกงศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การนาไปใช้ประโยชน์
เนื้อหาในรายวิชาสอนวิชาบางปะกงศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

4. องค์ความรู้ เรื่อง หนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น -ผ้าไทยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดบะเชิงเทรา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่สกัดได้ : การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าไทยกลุ่มสตรีบ้านอ่างเตย อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดบะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ที่ได้การปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมคือผ้าข้าวม้าเพื่อนามาใช้งานและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป
หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า
บ้านอ่างเตย อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดบะเชิงเทรา

การนาไปใช้ประโยชน์
หารายได้ในชุมชน
ฐานข้อมูลการแข่งขันปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

5. องค์ความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลเทพราช ตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์จังหวัด
บะเชิงเทรา
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่สกัดได้ : ภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการเรียนรู้ได้แก่ 1. ภูมิปัญญาด้านอาหาร
2. ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 3. ภูมิปัญญาด้านประเภณีท้องถิ่น 4. ภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย 5. ภูมิปัญญา
ด้านทัศนศิลป์ 6. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
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หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดบะเชิงเทรา

การนาไปใช้ประโยชน์
1. ภูมิปัญญาด้านอาหาร
2. ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
3. ภูมิปัญญาด้านประเภณีท้องถิ่น
4. ภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย
5. ภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์
6. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการประกวดออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย สื บ สาน อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ผ้ า ถิ่ น ร่ ว มสมั ย 8 ริ้ ว
กิจกรรมการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย รอบแรก วันที่ 29 มีนาคม 2564
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภูมิใจในผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น อันเปนนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเบพาะผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดบะเชิงเทรา
3. ส่งเสริมรายได้แก่ผู้ประกอบการผ้าไทย เปนนการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน
เป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ 1 คน

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (พิธีทอดกฐินสามัคคีประจาปี
2563) เครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ : ชุมชนชาวบ้านกล้วย วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านกล้วย
ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดบะเชิงเทรา
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2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ : สานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

3. โครงการนิทรรศการศิลปะและอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะต่าง
วิถี วิถีศิลปะ” โดยศิลปิน Art Brut Thailand & Art Therapy เครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ : สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมจังหวัดบะเชิงเทรา กลุ่มศิลปินตะวันออก กลุ่มศิลปิน Art Brut
Thailand & Art Therapy และเครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม
2563 ณ หอศิลป์ (อาคารสาขาวิชาทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ระหว่างวันที่ 15 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยในจังหวัดบะเชิงเทรา เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดบะเชิงเทรา
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผ้าบ้านอ่างเตย อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดบะเชิงเทรา
6. โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดบะเชิงเทรา
ประจ าปี งบประมาณ 2564 วัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุ มชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7. โครงการลานวัฒ นธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครั ว สู่ ความเข้มแข็งทางศิล ปะและ
วั ฒ นธรรมในชุ ม ชน ประจ าปี 2564 วั น ที่ 3 มี น าคม 2564 ณ อาคารเรี ย นบู ร ณาการวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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8. โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้แบบมีชีวิตและจัดทาองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564 (จัดทาองค์ความรู้ เรื่อง อาหารพื้นถิ่น
ระหว่างวันที่ 8 - 19 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และศูนย์วิชาการ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
9. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดบะเชิงเทรา วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ สานักงานเทศบาลตาบล
บางคล้า อาเภอบางคล้า จังหวัดบะเชิงเทรา
10. โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัด
บะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดคลองสวน
(พิบูลธรรมขันธ์) อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดบะเชิงเทรา
11. โครงการส่ งเสริ มศิล ปะ วัฒ นธรรมสู่ การสร้างอั ตลักษณ์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ราชนครินทร์ “ดอกสารภี” เดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12. โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัด
บะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ 2564 “ผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นบะเชิงเทรา” ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
ศิล ปะ วั ฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ประจ าปีง บประมาณ 2564 วั นที่ 2 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14. โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วม
สมัย ประจาปี 2564 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ดังนี้
- ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์”
- ฐานการเรียนรู้ “งานประดิษฐ์ดอกสารภีจากดินไทย”
- ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการปั้นเซรามิก”
- ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการออกแบบและการใช้สีสาหรับห้องนิทรรศการ”
- ฐานการเรียนรู้ “มาตรฐานดนตรีไทย”
- กลุ่มที่ 1 เครื่องตี
- กลุ่มที่ 2 เครื่องเป่าไทยในปี่พาทย์มอญ
- ฐานการเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนอักษรวิจิตรและงานภาพพิมพ์”
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
1. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตที่มีการปรับปรุงพัฒนาในรอบปี
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์มีการปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน
2. การผลิตครูให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
2. โครงการสัมมนาวิชาการ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 วันที่
25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ ห้ อ ง 8401 อาคารศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า
3. โครงการพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการศึกษา วันที่ 6 - 7 มีนาคม
2564 ณ ห้อง 4455 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
4. โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นาศัก ยภาพครู ปฐมวั ย ด้ ว ยกิ จ กรรมปั้ น
ดินน้ามัน วันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแห่งศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจ กรรมผลิต
สื่อสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัย วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและ
ประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สาหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล วันที่ 20 - 21 มีนาคม
2564 ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์บางคล้า ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
9. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบายเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและความเป็นไทย สาหรับนักศึกษา
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิต (หลั กสู ตร 4 ปี) วันที่ 10 - 11 เมษายน 2564 ณ ห้ องประชุมอาคาร
บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวน 220 คน
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10. โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2564
วั น ที่ 10 - 11 เมษายน 2564 ณ หอประชุ ม และศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า จานวน 400 คน
11. โครงการปฐมนิ เ ทศส าหรั บ นัก ศึ ก ษาใหม่ ค ณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี ก ารศึก ษา 2564
กิจกรรม : การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม (รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom)
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2564
3. กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์

2. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ วันที่
27 - 28 มีน าคม 2564 ณ ห้ องปฏิ บั ติก ารคอมพิ ว เตอร์ อาคาร 8 ศู น ย์ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
3. โครงการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพในชุมชนท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จานวน 420 คน
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2564 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) วันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2564
4. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิท ยาลั ย ไม่มี กิ จ กรรมการพัฒ นาโรงเรี ยนสาธิ ตให้ เป็ นต้ นแบบการจั ดการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถตามมาตรฐาน Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์สอบ จานวน 1,593 คน มีนักศึกษา
สอบผ่าน จานวน 1,341 คน คิดเป็นร้อยละ 84.18
6. นักศึกษาคณะครุศ าสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี ที่ ผ่า นการทดสอบความสามารถด้า นดิจิทัล
(digital literacy)
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาทั้งหมด จานวน 292 คน มีนักศึกษาที่สอบผ่าน
จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 94.18
7. จ านวนผลงานการวิจั ยสาขาวิชาชีพครู ที่ไ ด้รั บการตีพิมพ์ เ ผยแพร่ ทั้งในระดับชาติแ ละ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
วราภรณ์ ศรีทอง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

สินินาฎ แสงเพ็ชร์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

จิรวัฒน์ สุทธาวงศ์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

ชื่อเรื่อง

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการจัดกิจกรรม
รายงานสืบเนื่อง
พัฒนาทักษะพื้นฐาน จากการประชุม
ทางคณิตศาสตร์ของ วิชาการและนาเสนอ
เด็กปฐมวัยโดยใช้
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เกมการศึกษา
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 310 - 319
การจัดประสบการณ์ รายงานสืบเนื่อง
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ จากการประชุม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริม วิชาการและนาเสนอ
ทักษะพื้นฐานทาง
ผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ของ
และนานาชาติ
เด็กปฐมวัย โรงเรียน ครั้งที่ 11
บ้านโคกพนมดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 329 - 336
การพัฒนาบทเรียน
รายงานสืบเนื่อง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการประชุม
วิชาการสืบค้น
วิชาการและนาเสนอ
สารสนเทศเพื่อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
การเรียนรู้สาหรับ
และนานาชาติ
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การนาไปใช้
ประโยชน์
-

งบประมาณ

-

-

-

-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

วิญาศินี ดาวเรือง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และอาจารย์สจุ รรยา
ธิมาทาน
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด
ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถาวร
และอาจารย์จิรัชญา
โคศิลา

อาจารย์จริ ัชญา
โคศิลา
รศ.ปฐวีร์ วิจบ
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด
และผศ.ดร.วราภรณ์
สินถาวร

ชื่อเรื่อง

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
นักเรียนชั้น
ครั้งที่ 11
มัธยมศึกษาปที ี่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 347 - 356
การศึกษาผลการจัด
รายงานสืบเนื่อง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ จากการประชุม
ตามแนวการสอน
วิชาการและนาเสนอ
แบบมอนเตสซอรี่
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เพื่อพัฒนาทักษะ
และนานาชาติ
การคิดวิเคราะห์ของ ครั้งที่ 11
เด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 320 - 328
การพัฒนาวิสาหกิจ
วารสารศึกษาศาสตร์
ชุมชนในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
(กันยายน ธันวาคม 2563)
หน้า 146 - 160
การส่งเสริมการ
วารสารเทคโนโลยี
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
และสื่อสารการศึกษา
การกลั่นแกล้ง
(ECT Journal)
บนโลกออนไลน์และ มหาวิทยาลัย
การใช้ประทุษวาจา
สุโขทัยธรรมาธิราช
ของนักเรียนระดับ
ปีที่ 15 ฉบับที่19
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : (กรกฎาคม กรณีศึกษาโรงเรียน
ธันวาคม 2563)
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 24 - 32
ผลการใช้เครื่องมือ
วารสารเทคโนโลยี
ประเมินผลออนไลน์ และสื่อสารการศึกษา
ระหว่างเรียนเพื่อ
(ECT Journal)
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัย
ทางการเรียน
สุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่ 15 ฉบับที่19
ของนักเรียนระดับ
(กรกฎาคม ชั้นมัธยมศึกษา
ธันวาคม 2563)
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 15 - 23
โดยนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
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การนาไปใช้
ประโยชน์

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ ดร.กฤษฎา การพัฒนาฐานข้อมูล
พลอยศรี
ข้อสอบและข้อสอบ
และผศ.สุชิน นิธิไชโย ออนไลน์วิชา
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
อาจารย์ชนิกานต์
โครงการ
รัตนชัยไพศาลกุล
การบูรณาการ
Mr.Xiaoxin She
วิชาการสอนภาษาจีน
อาจารย์สุจรรยา
เพื่อหาประสิทธิภาพ
ธิมาทาน
ของคู่มือกิจกรรม
อาจารย์สุปภาดา
ค่ายภาษาจีนและ
อินทรบงกต
วัฒนธรรมจีนเพื่อ
Ms.Jiaoyue Zhao พัฒนาการเรียนรู้
และอาจารย์
คาศัพท์ภาษาจีน
ชาญณรงค์ คาเพชร โดยใช้กิจกรรมค่าย
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
(โรงเรียนวัดหัวโทร)
จินตนา ยนต์ศิริ
การทางานเป็นทีม
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ที่ส่งผลต่อการบริหาร
และอาจารย์
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ
ดร.พรทิพย์ คาชาย ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
ประภาศิริ สิงห์ครุ ผลการจัดกิจกรรม
ผศ.ดร.พอเจตน์
ศิลปะสร้างสรรค์
ธรรมศิริขวัญ
ที่มีต่อความสามารถ
และผศ.ดร.อังคณา การใช้ทักษะกล้ามเนื้อ
กุลนภาดล
มัดเล็กและภาษาของ
เด็กวัยอนุบาล
อติศักดิ์ สุดเสน่หา การศึกษาผลสัมฤทธิ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ทางการเรียน
วังแก้วหิรัญ และ
ตามกระบวนการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทางคณิตศาสตร์ด้วย

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

การนาไปใช้
ประโยชน์

งบประมาณ

วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 3
ฉบับที่ 9 (กันยายน ธันวาคม 2563
หน้า 20 - 28
วารสารวิชาการภาษา
และวัฒนธรรมจีน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 257 - 273

-

-

-

-

วารสารเซนต์จอห์น
ปีที่ 23 ฉบับที่ 33
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 99 - 115

-

-

วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 81 - 93

-

-

วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)

-

-
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เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อ้นเกษม

ชื่อเรื่อง

สถานที/่ แหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้า 123 - 136
ตามแนวคิด
Active Learning
สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อัมรินทร์ แย้มเพ็ง ผลการจัด
วารสารบัณฑิตวิจัย
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ประสบการณ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วังแก้วหิรัญ และ
ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน (กรกฎาคม อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ธันวาคม 2563)
เศรษฐคมกุล
จริยธรรม
หน้า 67 - 79
ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดโสธร
วรารามวรวิหาร
อาจารีย์ สาธุวิจารณ์ ผลการใช้ชุดกิจกรรม วารสารบัณฑิตวิจัย
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
การเรียนรู้ เรื่อง
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วังแก้วหิรัญ และ
อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
(กรกฎาคม อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เขียนให้คล่องที่มีต่อ
ธันวาคม 2563)
อ้นเกษม
ความสามารถ
หน้า 95 - 108
ด้านการอ่านและเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาจารย์ประภาพร
การพัฒนาทักษะ
วารสารวิจัยและ
ชนะจีนะศักดิ์
การจัดการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ในศตวรรษที่ 21
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
วังแก้วหิรัญ
ของครูโดยใช้
(กรกฎาคม อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กระบวนการชุมชน
ธันวาคม 2563)
อ้นเกษม และ
วิชาชีพแห่งการเรียนรู้ หน้า 157 - 169
อาจารย์ ดร. ศิรินทร ในโรงเรียน
มีขอบทอง
วัดแพรกนกเอี้ยง

การนาไปใช้
ประโยชน์

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

8. โรงเรียนที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
โรงเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
กระบวนการ PLC

131

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้/ศักยภาพเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าอบรม
ไม่ซ้าคน รวม 566 คน (ผู้บริหาร 282 คน ครู 284 คน)
กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการกากับติดตามการใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC (สาหรับ
ผู้บริหาร) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับการอบรมไม่ซ้าคน รวม 282 คน
กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการกากับติดตามการใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การเขียน การคิดวิ เคราะห์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC (สาหรับ
ครูผู้สอน) วันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับการอบรมไม่ซ้าคน รวม 284 คน
2. โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น โรงเรี ย น ในโครงการ
กองทุ น การศึก ษาและโรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดน มี ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมที่ เป็ นบุ ค ลากรทาง
การศึกษาทั้ง 4 กิจกรรม ที่ไม่ซ้าคน รวม 138 คน (โดยไม่รวมศึกษานิเทศก์และบุคลากรของ มรร.)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านกระบวนการ PLC และการนิเทศ
ติดตาม วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ผ่าน PLC วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ วันที่
4 - 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ และมีคุณลักษณะ 4 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซันไรส์
ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จากัด อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม : การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รูปแบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom) วันที่ 17 - 18, 24 - 25, 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2564
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สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต ได้จัด โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครู ยุ ค ใหม่ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29 - 30 เมษายน, 6 - 7 พฤษภาคม, 13 - 14 พฤษภาคม และ 20 - 21
พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) มีผู้เข้าอบรม จานวน 257 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ
1. เพิ ่ม ศัก ยภาพครูใ ห้มีส มรรถนะของครู ยุคใหม่ ด้า นวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ร่วมกับ สสวท. ในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ของโรงเรียนในท้องถิ่น และ 3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้มีประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2565
(PISA2022)
สาขาวิทยาการคานวณ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2564 และวันที่
6 - 7 พฤษภาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 13 14 พฤษภาคม 2564

สาขาคณิตศาสตร์ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม และวันที่ 20 - 21
พฤษภาคม 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. หลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การเป็น Cooperative and
Work Integrated Education : CWIE
มหาวิทยาลัย โดยคณะต่าง ๆ มี หลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ
เข้าสู่การเป็น Cooperative and Work Integrated Education : CWIE ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วท.บ. เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
2. วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
4. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
1. บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได้
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได้ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และความเข็มแข็ง ด้านการพัฒ นาสั งคม
ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษาด้านการ
พัฒนาสังคมและท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม
30 คน
2. โครงการศึ ก ษาดู ง านศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2563 ณ ส านั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่ อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ระบบโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เข้าร่วม 30 คน
3. โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึ กษาประชาธิปไตย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลั กสี่ กทม. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
เกี่ย วกับ อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ระบบรัฐ สภา และการเลื อ กตั้ง ในระบอบ
ประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วม 30 คน
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการสร้ างความร่ วมมือเพื่อพัฒ นาแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ
ระหว่างวันที่ 4 และ 14 - 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และ
สานักงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 แห่ง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
พนมสารคาม สานักงานสาธารณสุขอาเภอสนามชัยเขต สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านโพธิ์ และสานักงานสาธารณสุขอาเภอแปลงยาว จานวนเป้าหมาย
123 คน ผู้เข้าร่วมจานวน 123 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะของนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ในการ
ดาเนินงานสาธารณสุขชุมชน
2. เพื่อบริการวิชาการในการ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายทาง
วิชาการสาธารณสุขชุมชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลดาเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อม
จานวน 123 คน
(คิดเป็นร้อยละ 100)
หลังเข้ารับการอบรม
ผลการประเมินความรู้
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการ
ความเข้าใจและทักษะในการ ปฏิบัติเวชปฏิบัติหลังเข้ารับ
ปฏิบัติเวชปฏิบัติสูงกว่า
การอบรมสูงขึ้น คะแนน
ก่อนเข้ารับการอบรม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
(ค่าเฉลี่ย 4.75) และคะแนน
ด้านการนาความรู้ไปใช้
(ค่าเฉลี่ย 4.80)
ผลการประเมินพฤติกรรม
คะแนนด้านพฤติกรรม
อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 4.75)

ภาพประกอบโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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2. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตรงต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต กิจกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการคานวณและการเตรียมสารละลาย (สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์) ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 6411 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน

กิจกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเทคนิคการคานวณและการเตรียมสารละลาย
(สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 6411 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 20 - 21 มีนาคม 2564
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทางานของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างน้อย
ร้อยละ 50 มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษและผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทางาน และผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 50
136

ผลดาเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สอบผ่านข้อสอบ post-test
(คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 50)
นักศึกษาชั้นคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น

4. โครงการ พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 28 มีนาคม 2564
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และศูนย์ในเมือง
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทางานของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของนักศึกษาชั้นที่
เข้าร่วมแต่ละกิจการมคะแนน
ร้อยละ 60 สมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล

ผลดาเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
(คิดเป็นร้อยละ 80)
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สอบผ่านข้อสอบ post-test
(คิดเป็นร้อยละ 70)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในงานเขียนแบบเพื่อ
พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าวิศวกรรมการจั ดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน ในระหว่างวันที่
16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง IIE 206 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณสาหรับการใช้งานเครน”
สาหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน ในระหว่าง
วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิ ตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า

4. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สาหรับงานอุตสาหกรรม
ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (1031) อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต (CAM) ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

6. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ความปลอดภั ย และลดความเสี่ ย งด้ า นอั ค คี ภั ย ในงาน
อุตสาหกรรมให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่
3, 23 และ 24 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จากัด อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนผู้เข้าร่วม 117 คน (3 รุ่น)

7. โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียน
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
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8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ” Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) ใน
วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
SolidWorks
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม
2564 ณ ห้อง 1032 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม” ในวันที่
13 - 14 และ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 25 คน
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11. โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร การปฐมพยาบาลและการช่ว ยชีวิ ต ขั้น พื้ นฐานให้ กั บ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 13, 20 และ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
หงส์ทอง อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท สยามเทรนนิ่ง จากัด
จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน (3 รุ่น)

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและเขียนแบบ (CAD) ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1032 อาคาร 10 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

13. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการงานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์
4.0 กิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 20 21 มีนาคม 2564 ณ ภูสิงห์รีสอร์ท อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวนผู้เข้าร่วม 73 คน
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14. โครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมหุ่นยนต์แขนกล สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 49 คน

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปโลหะ ในวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 ณ อาคาร
ปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 21 คน
16. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “เทคนิ ค การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ระบบวัด ” (MSA) ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (1031) อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมขับรถยก (Forklift Driver Training
Course) ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนผู้เข้าร่วม 34 คน

18. โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ในวันที่ 6 - 8 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จานวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน
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19. โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 10 - 11
และ 17 - 18 กรกฎาคม 2564 การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) จานวนผู้เข้าร่วม
66 คน

20. โครงการ “เตรี ย มความพร้อมด้านวิช าการนักศึกษาใหม่ ” ผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์
ออนไลน์ Google Meet วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 20 คน

21. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องสีและเทคนิคการจับคู่สี เพื่องานออกแบบ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet วันที่ 24 และ 31 กรกฎาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน
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22. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting วันที่ 24, 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่
7, 14 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 23 คน

23. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการเคลือบผิวแม่พิมพ์เหรียญด้วยกระบวนการ PVD และ
การทดสอบการยึดเกาะของผิวเคลือบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud
Meetings วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 23 คน

24. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการอ่านแบบ และการสั่งงานด้วยแบบเครื่องกล
งานเชื่อม และแบบท่ออุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1, 8, 15 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 17 คน
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25. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรม และวิ ศ วกรรมการผลิ ต อั ต โนมั ติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้ กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการผลิ ต
อัต โนมั ติ คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ราช
นครินทร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1, 7 สิงหาคม 2564 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud meeting)

26. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการหาไอเดียและการตลาดอย่างง่าย สาหรับนักออกแบบ
ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 7 และ 14 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

27. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารท างานในอนาคต ผ่ า นระบบออนไลน์ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ Google Meet วันที่ 8 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 23 คน
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28. โครงการปรั บ พื้น ฐานความรู้ส าหรับนักศึกษาใหม่ 2564 หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM
Cloud Meetings วันที่ 14 - 15 และ 21 สิงหาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทาภาพนิ่ง วันที่ 5 ตุลาคม
2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. กิจกรรมพี่สอนน้องใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพการจัดการ ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน
2563 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กล่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี
4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลั กษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน ในรูปแบบ
Infographics บู ร ณาการการจั ดการเรียนการสอนกับการบริก ารวิช าการ รายวิช าการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
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6. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมสารวจความพร้อมในการทาธุรกิจแฟรนไชส์ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานวิจัย รายวิชาการจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าธุรกิจ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563
ถึงเดือนมีนาคม 2564
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการนาเสนอด้วย
เทคโนโลยี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักขายและ
นักบริการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กิจกรรมการ
ทาความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทาสัญญารับทุน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

10. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องสเตจ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ

11. โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
กิจกรรมสัมมนากลางภาคฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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12. โครงการพัฒ นาศักยภาพการจั ดการศึ กษาสาขาวิช าการท่ องเที่ย วและการโรงแรม
กิจกรรมกากับ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2564 12 เมษายน 2564 ณ สถานประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง นครนายก
สมุทรปราการ นครราชสีมา และกรุงเทพฯ
13. โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ การจั ด การ การศึ ก ษาดู ง านสถาน
ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิท ยาการจัดการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

15. โครงการพัฒ นาศักยภาพสาขาวิช าการบัญชี กิจกรรมสั มมนากลางภาค ในวันที่ 17
มีนาคม 2564 ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

16. โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมการ
เสริ มสร้างทักษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักสึ กษาสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ในวันที่
19 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
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17. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักความเป็นไทยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมศาสนาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
องค์การและการจัดการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วัดบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 7 9 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900, 131, 321, 121 และห้องเจ้าพระยา

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตอลสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 11 มิถุนายน 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

20. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิช าการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการจัดทาคู่มือขั้นตอนการนาสินค้าท้องถิ่นเข้าจาหน่ายใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การจัดการสินค้าและ
บริการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

149

21. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิช าการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตาม
คุณลั กษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการส ารวจลักษณะการประกอบธุรกิจ บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย รายวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรม
เสริมความรู้เรื่องเทคนิคการทาการตลาดออนไลน์ในยุค New Normal ในวันที่ 24, 30 มิถุนายน
2564 และ 1, 4 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์

23. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การเพื่ อพัฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึ กษาคณะ
วิทยาการจัดการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 - 4 กรกฏาคม 2564 แบบออนไลน์

24. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM (ชั้นปี 1 - 4) ในวันที่
7 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 29 กันยายน 2564 แบบออนไลน์
25. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
ฝึกอบรมหมวดความรู้ทั่วไปสาหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ในวันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
26. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการบั ญ ชี กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
27. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักความเป็นไทย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมศาสนาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
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28. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับ EEC สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่
3 - 21 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
29. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา ในวันที่ 4,
11 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

30. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน คณะวิทยาการ
จัดการ ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

31. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างพลัง ศักยภาพในตนเอง ด้วย “พลังตัวตน
พลังชีวิต” เพื่อก้าวสู่ “Smart Pople” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
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32. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความฉลาดทาง
อารมณ์สาหรับนักบริหาร ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

33. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ Excel ในวันที่
18, 25 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

34. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพิราบน้อยดิจิทัล ราชนครินทร์ ” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในวันที่ 15, 18,
21 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
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35. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อภิปรายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกลยุทธ์ด้วย Business Model Canvas ในวันที่ 20 22 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

36. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อภิปรายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์

37. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอั นพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
38. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม HRM ในวันที่ 25
สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
39. โครงการพัฒนาศักยภาพนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กิจกรรม
การนิ เทศการปฏิบั ติงานของนัก ศึ กษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน 2564
ณ สถานประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และกรุงเทพฯ
40. โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ กิจ กรรมพัฒ นา
บุคลิกภาพนักศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 แบบออนไลน์
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41. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมกี ฬ าเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 แบบออนไลน์

42. โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีก
ปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564

บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการอบรม “เรียนรู้การทาข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ” วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม
2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสนั บ สนุ น การจั ด การศึก ษาและการพั ฒ นานัก ศึก ษาเป็น พัน ธกิจ ที่ส าคั ญของบั ณฑิ ต
วิทยาลัย โดยการมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาอย่างมีคุณภาพทางวิชาการและตามศาสตร์ โดยพัฒนา
ศักยภาพตั้งแต่แรกเข้ารวมถึงศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่
จาเป็นแก่นักศึกษา ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
นอกเหนือจากความรู้ตามศาสตร์ และระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏราชนคริน ทร์ เป็นตัว ชี้วัดที่ส าคัญที่ ส ะท้อนกระบวนการพัฒ นาศักยภาพของ
นักศึกษา ดังนั้น การพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ จึงมีความจาเป็น และเป็นประโยชน์ในระหว่างการศึกษาและ
ประโยชน์ต่อการทางานของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัยจึ งได้จัดทาโครงการอบรม
“เรียนรู้การทาข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้พัฒนาทักษะด้านภาษาอัง กฤษและเป็นการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นหารพัฒนาให้มี
คุณลักษณะตามการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามการพัฒนาประเทศไทย 4.0
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า จานวน 50 คน ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน
20 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ
2. ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะตามการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0
การประเมินผลโครงการ :
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบตอบรับการเข้ารับการ
อบรม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. ระดับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 วัดจากแบบ
ประเมิน
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3. กิจกรรมในลานกิจกรรมและลานออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยได้ดาเนิน การจัด โครงกีฬาสารภีเกมส์ 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม
2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 2,000 คน จากเป้าหมาย 2,500 คน
และมีความพึงพอใจร้อยละ 80
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“ขบวนป้ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” “คณะผู้บริหาร สโมสรนักศึกษาคณะฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่”

“อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา มอบรางวัลแก่นักกีฬา”
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

156

4. กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการแสดง
ความสามารถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. โครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรสังคม” สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา การดาเนินการกิจกรรม
ของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่
ควรสร้ างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้ กับนักศึกษา เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัด
โครงการในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 500 คน จากเป้าหมาย 510 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 80

2. โครงการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
เขตภาคกลาง ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ให้สอดรับกับนโยบายสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ
ไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 90 คน จากเป้าหมาย 100 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 90
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5. กิจกรรมการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่าง ๆ ดาเนินการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
เช่น โครงการปฐมนิเทศ กิจกรรมของ Homeroom ของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มเรียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2564
ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศกึษา และการแนะนาการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting วันที่
2 กรกฎาคม 2564 จานวนผู้เข้าร่วม 60 คน

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 7, 14 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
2. โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
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3. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา
1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 แบบออนไลน์

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษา ในวันที่ 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 กรกฎาคม 2564 และ 2, 4, 6,
9, 11, 13, 16 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “ก้าวแรกสู่การบัญชี
ราชนครินทร์” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
7. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 แบบออนไลน์
8. โครงการเตรี ย มความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
ในวันที่ 16, 23, 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์
6. กิจ กรรมพัฒนาคุณ ภาพนักศึกษาและการเตรี ยมความพร้ อมให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็ จ
การศึกษา
มหาวิท ยาลั ย โดยคณะ และหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ได้ด าเนินการจัด กิจกรรมพั ฒ นาคุณ ภาพ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมความเป็นครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพ วันที่
27 - 28 มีนาคม 2564 โดยรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom/Google meet)
2. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ วันที่
27 - 28 มีน าคม 2564 ณ ห้ องปฏิ บั ติก ารคอมพิ ว เตอร์ อาคาร 8 ศู น ย์ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาการทางรัฐศาสตร์ ในวันที่ 21
ตุลาคม 2563 ณ ห้องการะเกด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์
ในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับสภาพการ ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดาเนินงานตาม
วิชาชีพได้ทั้ง ทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติทางานจริงในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เข้าร่ว ม
37 คน

2. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 2563 วันที่
11 - 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านดนตรีมากขึ้น มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์
ตลอดจนได้รับแง่คิดและมุมมองในการประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม 23 คน

3. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การพั ฒ นาสั ง คม วั น ที่ 23
พฤศจิ กายน 2563 ณ ทองเจ้ าพั ฒ น์ อาคารเรีย นรวมและอ านวยการ โดยมีวัต ถุประสงค์เ พื่อให้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วางแผนการบริหารงานในองค์การตลอดจนวางโครงการในการแก้ปัญหาได้
และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ทักษะความเข้าใจในหน้าและลักษณะงานในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัด โครงการปั จฉิม นิเทศ เพื่อ เตรี ยมความพร้ อมให้ กั บ
นักศึกษาในการเข้าทางานตามสายอาชีพก่อนสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรม
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทุกหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียง และอยู่ระหว่างดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษาคณะ
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วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคว ามสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา ในวันที่ 8 เมษายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษาเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
3. โครงการเตรีย มความพร้อมสหกิจศึกษา HRM ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป้าหมาย นักศึกษา จานวน 60 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา HRM ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM ประสบการณ์
จริงของวิทยากรไปพัฒนาตนเองก่อนไปฝึกงานจริง
3. เพื่อให้นั กศึกษาได้เรี ยนรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
HRM ให้การมีมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนออกฝึกจริงในรูปแบบสหกิจ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
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4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการการตลาด กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษา ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม
ปัจ ฉิมนิ เทศนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้ อง 131 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. โครงการเตรียมฝึกประสบการร์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประจาภาคเรียนที่ 1
และ 2 แบบออนไลน์
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการเทคนิคการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
(ช่วงเช้า) ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ งานวิ จั ย ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เป็ น งานเขี ย นวิช าการที่ นั ก ศึ กษาทุ ก คน
โดยเฉพาะในระดั บ ปริ ญ ญาโท และเอกต้อ งจั ดท าขึ้ นเพื่ อเป็น ส่ ว นหนึ่ง ในการจบการศึ กษาและ
รั บ ประกาศนี ย บั ต ร เพื่ อ เป็ น ไปเบิ ก ทางในสายอาชี พ ที่ ต นเองสนใจในอนาคต แต่ ใ นอี ก มุ ม หนึ่ ง
วิทยานิพนธ์เป็นหลักฐานส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการยืนยันว่านักศึกษาท่านนั้น ๆ ได้มีความเข้าใจใน
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บทเรียน เนื้อหาและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ทาการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน การทา
วิทยานิพนธ์เปรียบเสมือนงานวิจัยที่นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่ ตัวเองสนใจ เพื่อ
เป็นการหาคาตอบของคาถามในงานวิจัยโดยใช้หลักเหตุและผล และข้อมูลในการสนับสนุนหรือยืนยัน
ทฤษฎีที่ตนเองได้กล่าวสรุปในงานวิจัย โดยหลัก ๆ นักศึกษาที่จัดทาวิทยานิพนธ์จะต้องทาการค้นคว้า
หาข้อมูลเดิม หรือที่เรียกว่าทบทวนวรรณกรรมเก่า ๆ (review of literature) เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
สนใจที่ได้มีการจัดทาไว้ในวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยท่านอื่น ๆ แล้วเพื่อเป็นการศึกษาเบื้องหลังของเรื่อง
ที่สนใจ และตั้งสมมติฐานที่น่าจะเกิดกับงานวิจัย ความแม่นยาและถูกต้องของการหาคาตอบให้กับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นหลัก ๆ จะขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือและวิธีวิจัยของผู้จัดทาวิทยานิพนธ์เล่ม
นั้ น ๆ ผลลั พ ธ์ ข องการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั้ น จะออกมาในรู ป แบบการยื น ยั น หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สมมติฐาน หรือทฤษฎีที่นักวิจัยท่านอื่นได้เคยกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้และทั้งนั้นความสอดคล้องหรือขัดแย้ง
ของทฤษฎีในการทาวิท ยานิพนธ์จ ะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่ วน อาทิ สถานที่ทาวิจัย กลุ่มตัว อย่าง
วิธีการวิจัย และพื้นฐานความรู้ของผู้จัดทาวิทยานิพนธ์ (โดยเฉพาะในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ) เช่น
งานวิทยานิพนธ์ในเรื่องปัจจัยของความสาเร็จทางการตลาดของการขายโทรศัพท์ มือถือ iPhone ใน
ยุโรป ก็อาจจะเป็นคนละปัจจัยกับที่ประเทศไทยเนื่องจากความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ทัศนคติของกลุ่มคนนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้จัดทาวิทยานิพนธ์ ควรจะคานึงถึงบทสรุปที่ให้ความรู้ใหม่ ๆ
ข้อคิดและคาแนะนามีประโยชน์ต่อตลาดนั้น ๆ รวมทั้งควรจะมีคาแนะนาที่มีคุณค่าสาหรับนักวิจัย
ท่านอื่น ๆ ที่สนใจจะศึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อนาไปต่อยอดเพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์และความรู้
ให้แก่วงการวิชาการและบุคคลทั่วไปต่อไป
บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นความสาคัญของการมุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการทา
วิทยานิ พนธ์ให้ ป ระสบความส าเร็จและจบการศึกษาตามกาหนดจึงได้จัดโครงการเทคนิคการทา
วิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เสริ ม ความรู้ ค วามเข้า ใจของนั กศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาเกี่ ยวกับ เทคนิ คการท า
วิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและ
เทคนิควิธีการวิจัย
3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละ
สาขา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า จานวน 50 คน ผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
20 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิคการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ
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2. เกิดการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและ
เทคนิควิธีการวิจัย
3. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขา
การประเมินผลโครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบตอบรับการเข้ารับการ
อบรม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

สานักงานอธิการบดี
ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดีได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อการทางาน
ศูน ย์ ภ าษาและวิเทศสั มพันธ์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่ว ไปเพื่อการ
ทางาน ภาคเรียนที่ 2/2563 มีจานวนนักศึกษาเข้าเรียนทั้งสิ้น 235 คน จากเป้าหมายจานวน 292 คน
นักศึกษามีความพึงพอใจในจั ดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.20

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
ศูนย์ภาษาและวิเทศสั มพันธ์ ได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Courses) ในวันที่ 13 มี.ค. - 4 เม.ย. 2564 ณ แหล่ง
พานัก ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมติวเข้มโทอิค มีผู้เข้าอบรมจานวน 58 คน
2. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้าอบรมจานวน 33 คน กลุ่มเป้าหมาย
อบรมให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
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2. เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ราชนครินทร์
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษแบบเข้ ม ข้ น (Intensive
English Courses) อบรมให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรอบรมติวเข้มโทอิค เน้นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
โดยดาเนินการฝึกทาข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ร่วมทั้งมีกิจกรรมเสริมทักษะ
และเทคนิคการทาข้อสอบทั้งการฟังและการอ่าน ระยะเวลาจานวน 24 ชั่วโมง จานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ
30 คน (กลุ่มภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และ กลุ่มภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น.)
2. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่ าน
Google Meet โดยดาเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ในรูปแบบ
การฝึกการพูด การออกเสียง ผ่านการเล่นเกมส์ การฝึกพูดอธิบายสิ่ งต่างๆ การฝึกสนทนาโดยใช้
เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น ระยะเวลาจานวน 24 ชั่วโมง (กลุ่มภาคเช้า เวลา 09.00 12.00 น. และกลุ่มภาคบ่าย เวลา 13.30 ถึง 16.30 น.) จานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน (กลุ่มภาคเช้า
เวลา 09.00 12.00 น. และกลุ่มภาคบ่าย เวลา 13.30 ถึง 16.30 น.)
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี”
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กองพัฒนานั กศึกษา ส านักงานอธิการบดีได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อวัดระดับ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ราชนครินทร์
2. เพื่อให้คณะต้นสังกัด ทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าใหม่
และนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง
3. นักศึกษาทราบระดับ ความสามารถภาษาอังกฤษและมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ทักษะด้วยตนเองได้
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จานวน 700 คน (ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาได้รับการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)
พื้นที่ดาเนินการ : แหล่งพานักของนักศึกษา เนื่องจากเป็นการดาเนินงานในรูปแบบออนไลน์
ระยะเวลาดาเนินโครงการ/แผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ : เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
2564
ผลลัพธ์ :
- นักศึกษา จานวน 500 คน เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบการเรียนรู้และการสอบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live
- นักศึกษาเข้าสอบและมีผลการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จานวน
570 คน
- นักศึกษาทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
- คณะนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
นวัตกรรมที่ได้จากโครงการ :
- ผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
(อ้างอิงกรอบ CEFR)
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7. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย
7.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม ดังนี้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับรางวัล ความประพฤติดี ประจาปี 2564
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ คณะครุศาสตร์
2. นายกฤษชพัฒน์ สุรกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวปาริชาต แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาวธิชา พันธมา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 กิจกรรม :
การพัฒนาจิ ตวิญญาณความเป็น ครูและส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม (รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom) วันที่ 2 - 4
กรกฎาคม 2564
คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาสาขาวิช าการจัดการธุรกิจ การค้า สมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักความเป็นไทย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมศาสนาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุยทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 8 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ในรายวิชามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมได้
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2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสานึกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 8 คน
2. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม HRM สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 จานวน 30 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาได้
พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาจิ ต ใจตนเองให้ ดี ง ามมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและอนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในรูปแบบออนไลน์
2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สมัครสมานสามัคคีออกมาในสื่อรูปแบบออนไลน์ในการนาเสนอแต่ละพื้นที่ชุมชนของนักศึกษา
3. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในชุมชนของนักศึกษาเองแล้ว
ถ่ายทอดสื่อนาเสนอในรูปแบบออนไลน์
4. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ของอาจารย์ นักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์และนาเสนอผลงานของนักศึกษาผ่านสื่ออนไลน์
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 30 คน
3. โครงการเสริ มสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ กิ จกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 (ออนไลน์)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 13 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่ออบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษาบู รณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากล
ยุทธ์การตลาดบนอินเทอร์เน็ต โดยการบาเพ็ญประโยชน์พันาผู้ปรกอบการในพื้นที่ใกลล้เคียง
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 13 คน
7.2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี” ประจาปี 2564 ดังนี้
1. นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาผู้ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับชาติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
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2. นายวิวัฒน์ พุทธสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(องค์การนักศึกษา ภาคปกติ)
3. นายวชิรานนท์ ฉิมานนท์วิทย์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
4. นายเอกภพ อินทร์สุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5. นางสาวพุทธชาติ นาคจันทึก สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
6. นายฐาณุกูร รัตนพิทักษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
7. นายยุทธภูมิ อมรเมธากุล สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
8. นายชัย ณรงค์ บู ร ะพา สาขาวิช าสั งคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (คณะกรรมการหอพั ก
นักศึกษา)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการ IME+MAE สืบสานศิลปวัฒนธรรมทาบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม และเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จานวนผู้เข้าร่วม 80 คน ในวันที่
26 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมการผลิ ต อั ต โนมั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า
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คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม HRM ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดชมโพธยาราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา 26 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจตนเองให้ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมา
2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในชุมใกล้เคียง ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสมัครสมานสามัคคี
3. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ก่อนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อเป็ น การพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ศิล ปะและวัฒ นธรรม ของอาจารย์ นักศึกษา
ศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 26 คน

2. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักความเป็นไทย ทานุบารงุศิลปะวัฒนธรรม
และส่งเสริมศาสนาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาองค์การ
และการจัดการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วัดบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา 27 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ในรายวิชามาจัดการดาเนินโครงการได้
2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสานึกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 27 คน
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7.3 กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย
มหาวิทยาลัย โดยคณะต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและ
รักความเป็นไทย ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการสู่ศวตรรษที่ 21 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรมการประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
เป้าหมาย จานวน 150 คน อาจารย์และบุคลากร จานวน 10 คน นักศึกษา จานวน 140 คน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามหลักมารยาทไทย และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนนวัตกรรมธุรกิจ ต่อยอดในการ
พัฒนาธุรกิจของชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 150 คน

การประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 2 และการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้
กระแสสุขภาพ “Healthy Eating” ในยุควิถีใหม่ (New Normal) วันที่ 16 ธันวาคม 2563
2. โครงการพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่พึ ง ประสงค์ข องนั ก ศึก ษาคณะวิ ท ยาการจั ดการ
ตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย เพื่อความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและความเป็นไทย กิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ สานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จานวน 500 คน
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักการเป็นพลเมืองที่รู้
คุณค่าในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 509 คน
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7.4 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมผู้นานักศึกษายุคใหม่ ปี 2563 ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ณ รีสอร์ท
น่าพัก จังหวัดนครนายก เป้าหมาย จานวน 35 คน อาจารย์และบุคลากร จานวน 6 คนผู้นานักศึกษา
และนักศึกษา จานวน 29 คน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะของการเป็นผู้นาที่ ดี รู้จักการทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2563
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จานวนผู้เข้าร่วม : จานวน 35 คน

กิจกรรมอบรมผู้นานักศึกษารุ่นใหม่ ประจาปี 2563 งานกิจการนักศึกษา
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อบรมสัมมนาผู้นา
นักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) โดยมี รองคณบดีกิจการนักศึกษาจากทั้ง
5 คณะ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ประธานนักศึกษา
หอพั ก และสโมสสรนั ก ศึ ก ษา 5 คณะ เข้ า ร่ ว มอบรมในระหว่ า งวั น ที่ 4 - 5 กั น ยายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

172

7.5 กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย โดยคณะต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ ดังนี้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการการออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสาหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค
4.0 Storage location design for SME and modern trade in 4.0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2564 อบรมออนไลน์

2. โครงการสถิติธุรกิจ Business Statistic วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อบรม
ออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาสาขาวิช าการจัดการธุรกิจ การค้า สมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการนาเสนอด้วย
เทคโนโลยี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา จานวน 22 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลให้กับนักศึกษา
2. เพื่อนักศึกษาได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคต
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 22 คน
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2. โครงการพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาสาขาวิช าการจัดการธุรกิจ การค้า สมัยใหม่ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักขาย
และนักบริการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 35 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา
2. เพื่อนักศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลิภาพและนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 35 คน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องศรีสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย : 150 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
2. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้มาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 150 คน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคพิเศษ (สาขาวิชาการจัดการ)
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา จานวน 75 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพการจัดการและบูรณาการการเรียนการสอนนอกเหนือจากการศึกษา
รายวิชาในหลักสูตร
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัด
สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. เพื่อฝึ กทักษะให้นั กศึกษาได้ฝึกทักษะต่าง ๆ และการทางานร่ว มกันเป็นทีม การใช้
เทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์
4. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางความคิด พร้อมทั้งการปกิบัติการจริง
สามารถวางแผนและแก้ไขปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
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5. เพื่อนาผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 75 คน
5. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในระหว่างภาคเรียน
ที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 25 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มีความรู้และประสบการร์ จากประสบการณ์จริงด้าน
วิชาชีพด้านการจัดตั้งธุรกิจจาลอง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรร์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีตามที่หลักสูตรกาหนด
และเชื่อมโยงสู่ประสบการร์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีความตื่นตัว ได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้า
รู ป แบบการขายออนไลน์ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพด้านการตลาดเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 25 คน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี อบรมทักษะการใช้ Excel ในวันที่ 18 และ
25 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 44 คน
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 44 คน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา ในวันที่ 4
และ 11 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 44 คน
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาให้นักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา
3. เพื่อนาความรู้ ความชานาญที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน 44 คน
8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครั้ง
ที่ 2 ในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)
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กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จานวน 44 คน
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จานวน 44 คน
8. ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
คณะครุศาสตร์
นายกิตติ อัมพรมหา
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

รางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
(ระบุวันที่ สถานที่รับ
หรือผู้มอบรางวัล)

-

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดหนังสือดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2564
จากการประกวด
งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 49
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
รางวัลดีเด่น
การประกวดหนังสือดีเด่น
งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ ประจาปี 2564
กลุ่มหนังสือสาหรับ
เด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี
ประเภทบทร้อยกรอง

-

เรากาลังติดอยู่ในบ่วงแร้ว
ปัจจุบัน

แม่น้าบางปะกง มหานทีแห่ง
ชีวิต

เข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49
และสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ ครั้งที่ 19
ในวันที่ 19 เมษายน 2564
จัดโดย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลดีเด่น
สถาบันลูกโลกสีเขียว
ประเภทความเรียงเยาวชน วันที่ 27 มกราคม 2564
อายุระหว่าง 16 - 25 ปี
“รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 20 โดยสถาบัน
ลูกโลกสีเขียว”
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เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง

รางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
(ระบุวันที่ สถานที่รับ
หรือผู้มอบรางวัล)

-

ได้รับรางวัลระดับทองแดง
จากการดาเนินโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green
Youth) ระดับประเทศ
ประจาปี 2562

โรงแรมทีเค พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
จัดโดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 15 - 17
ธันวาคม 2563

รางวัลเหรียญเงิน

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หน้า 455 - 463
การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หน้า 464 - 472

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายวิวัฒน์ พุทธสอน การพัฒนาเครื่องอบแห้ง
ผศ.ชัชวาล
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
นิมโรธรรม
ต.ปากน้า จากการเก็บข้อมูล
อาจารย์สุรพงษ์
ทุนชุมชน
แก่นมณี
และอาจารย์ศิรินันท์
คาสี
นางสาวนิศา ปิ่นภา อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ายา
อาจารย์ประยุทธ
COLD TING ผ่าน SMART
อินแบน
PHONE ด้วยระบบ IOT
และอาจารย์สรุ พงษ์ กรณีศึกษา : บริษัทเอเชีย
แก่นมณี
แปซิฟิกกลาส จากัด

รางวัลเหรียญทองแดง

9. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
งบประมาณ แหล่งทุน
(ชื่อ-สกุล)
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.กฤษฎา การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและ
พลอยศรี
ข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ
และผศ.สุชิน นิธิไชโย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เดือนกันยายน ธันวาคม 2563
หน้า 20 - 28

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
วราภรณ์ ศรีทอง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้
เกมการศึกษา

-

-

สินินาฎ แสงเพ็ชร์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การจัดประสบการณ์โดยใช้
แหล่งการเรียนรูเ้ ป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี

-

-

จิรวัฒน์ สุทธาวงศ์
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาการสืบค้น
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1

-

-

วิญาศินี ดาวเรือง
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

การศึกษาผลการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวการสอน
แบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 310 - 319
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 329 - 336
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 347-356
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
และอาจารย์สจุ รรยา
ธิมาทาน

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในโรงเรียน

-

-

อาจารย์ ดร.พรทิพย์
อ้นเกษม
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
วังแก้วหิรัญ
ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรมศิริขวัญ
อาจารย์ประภาพร
ชนะจีนะศักดิ์
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์
เศรษฐคมกุล และ
อาจารย์ ดร.สุวัทนา
สงวนรัตน์
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด
ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถาวร
และอาจารย์จิรัชญา
โคศิลา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

-

-

การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
และการใช้ประทุษวาจาของ
นักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

ผลการใช้เครื่องมือประเมินผล
ออนไลน์ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ ดร.กฤษฎา การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและ
พลอยศรี
ข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ
และผศ.สุชิน นิธิไชโย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-

-

-

-

อาจารย์จริ ัชญา
โคศิลา
รศ.ปฐวีร์ วิจบ
ผศ.ดร.ดรัณภพ
เพียรจัด
และผศ.ดร.วราภรณ์
สินถาวร
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
หน้า 320 - 328
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
(กันยายน ธันวาคม 2563)
หน้า 146 - 160
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน
2563) หน้า 88 - 102

วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (ECT
Journal) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่ 15 ฉบับที่ 19
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563) หน้า 24 - 32
วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (ECT
Journal) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่ 15 ฉบับที่ 19
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563) หน้า 15 - 23
วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 3

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

อาจารย์ชนิกานต์
รัตนชัยไพศาลกุล
Mr.Xiaoxin She
อาจารย์สุจรรยา
ธิมาทาน
อาจารย์สุปภาดา
อินทรบงกต
Ms.Jiaoyue Zhao
และ
อาจารย์ชาญณรงค์
คาเพชร
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์
ศิรธัชนราโรจน์
อาจารย์ปิยะฉัตร
เอื้อชินกุล และ
อาจารย์สุวัชราพร
สวยอารมณ์
รศ.ดร.กัญภร
เอี่ยมพญา
นิวัตต์ น้อยมณี
อาจารย์ ดร.พรทิพย์
อ้นเกษม
และกัมปนาท
วัชรธนาคม
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
และรศ.ดร.กัญภร
เอี่ยมพญา

ปัณพร ศรีปลั่ง
อาจารย์ ดร.จิตติพร
บ่มไล่
อาจารย์พจนีย์
เชื้อบัณฑิต

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
ฉบับที่ 9 (กันยายน ธันวาคม 2563)
หน้า 20 - 28
วารสารวิชาการภาษา
และวัฒนธรรมจีน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 257 - 273

โครงการการบูรณาการวิชาการ
สอนภาษาจีนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม
ค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่าย
ในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
วัดหัวโทร)

-

-

ผลการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบทฤษฎีโซลูชั่น - โฟกัสร่วมกับ
การให้คาปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรม
การติดเกมออนไลน์ของนักเรียน
ในอาเภอบางคล้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
การศึกษาเปรียบเทียบระดับ
จิตวิญญาณครู ของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กับจิตวิญญาณของครูดี

-

-

วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช ปีที่ 33
ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน 2563)
หน้า 720 - 736

-

-

แนวทางการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
การพัฒนาความสามารถของครู
ในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ

-

-

วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน
2563) หน้า 1 - 14
วารสารมนุษยสังคม
ปริทัศน์ ปีที่ 22
ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2563
หน้า 116 - 135

-

-
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วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2563)

เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
งบประมาณ แหล่งทุน
(ชื่อ-สกุล)
และอาจารย์
การคิดทางวิทยาศาสตร์ทดี่ ี
ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเทศไทย
จินตนา ยนต์ศิริ
การทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
และอาจารย์
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ดร.พรทิพย์ คาชาย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
ศวัสมน แป้นทิม
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
และอาจารย์
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
ดร.พรทิพย์ คาชาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นุชจรีย์ มาลัยเรือง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
รศ.ดร.กัญภร
โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อ
เอี่ยมพญา
สมรรถนะการทางานของครู
และนิวัตต์ น้อยมณี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2
ประภาศิริ สิงห์ครุ
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
ผศ.ดร.พอเจตน์
สร้างสรรค์ทมี่ ีต่อความสามารถ
ธรรมศิริขวัญ
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และผศ.ดร.อังคณา
และภาษาของเด็กวัยอนุบาล
กุลนภาดล
อติศักดิ์ สุดเสน่หา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วังแก้วหิรัญ
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
และอาจารย์
แนวคิด Active Learning สาหรับ
ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4
อัมรินทร์ แย้มเพ็ง
ผลการจัดประสบการณ์
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
วังแก้วหิรัญ และ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
เศรษฐคมกุล
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อาจารีย์ สาธุวิจารณ์ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
วังแก้วหิรัญ
เขียนให้คล่องที่มีต่อความสามารถ
และอาจารย์
ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
หน้า 265 - 272

วารสารเซนต์จอห์น
ปีที่ 23 ฉบับที่ 33
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 99 - 115
วารสารเซนต์จอห์น
ปีที่ 23 ฉบับที่ 32
(มกราคม มิถุนายน 2563)
หน้า 180 - 197
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม เมษายน 2563)
หน้า 14 - 21
วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563) หน้า 81 - 93
วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563)
หน้า 123 - 136
วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563) หน้า 67 - 79
วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2563) หน้า 95 - 108

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ
หุ่นแสน
และผศ.ดร.จิราภรณ์
พจนาอารีย์วงศ์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิต
ด้านการเรียนของวัยรุ่น

-

-

ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทอง การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์ประภาพร
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ชนะจีนะศักดิ์
ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
กระบวนการชุมชนวิชาชีพ
วังแก้วหิรัญ
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ วัดแพรกนกเอี้ยง
อ้นเกษม
และอาจารย์
ดร.ศิรินทร มีขอบทอง
รศ.ดร.ทิพย์วิมล
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
วังแก้วหิรัญ
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ดร.ปริญญา มีสุข
ทางวิชาชีพในประเทศไทย
และอังค์วรา
และต่างประเทศ
วงษ์รักษา

-

-

-

-

-

-

ดร.ปริญญา มีสุข
อังค์วรา วงษ์รักษา
และรศ.ดร.ทิพย์วิมล
วังแก้วหิรัญ

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของผลการพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
คุรุสภา

-

-

พงษ์ศักดิ์ ศิริโอภา
ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
และผศ.ดร.อังคณา
กุลนภาดล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วารสารราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 (มกราคม เมษายน 2563)
หน้า 103 - 109
วารสารวิชาการเกษตร
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน
2563) หน้า 50 - 57
วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม ธันวาคม 2563)
หน้า 157 - 169
วารสารเศรษฐศาสตร์
และกลยุทธ์การจัดการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม มิถุนายน 2564)
หน้า 180 - 199
วารสารมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม สิงหาคม 2564)
หน้า 155 - 168
วารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
หน้า 107 - 122

เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
(ชื่อ-สกุล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ลักษณพร
งานวิจัยการจัดการและพัฒนา
โรจน์พิทักษ์กุล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาจารย์ ดร.วรภัทร ตาบลสาวชะโงก อาเภอบางคล้า
เมฆขจร
จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัย
และผศ.สราวุธ
ราชภัฏราชนครินทร์
โรจนศิริ

งบประมาณ แหล่งทุน
-

-

การศึกษารูปแบบการจัดการ
วงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคตะวันออก

-

-

ผศ.สราวุธ โรจนศิริ ประวัติและคุณลักษณะทางดนตรี
อาจารย์สมพงษ์
ของ เพลงพื้นบ้านลาพวนโคกปีบ
ทองคา
จังหวัดปราจีนบุรี
และผศ.จรัญ ยินยอม

-

-

อาจารย์ฆ้อง มงคล
อาจารย์วิรินทร์ญา
กิตติคณ
ุ นพวัชร์
และผศ.จรัญ ยินยอม

-

-

-

-

-

-

ผศ.สราวุธ โรจนศิริ

บทบาทหน้าที่ทางสังคมและ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ
แตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน
ตาบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Napada
Preparation of biofuel
Wichianphong
pellets from water hyacinth
Wongduan Maison and waste coffee grounds
รัตนรัตน์ ทองประยูร การผลิตมาการองผสมถั่วลิสงป่น
นนทกานต์
เจียรจรูญศรี และ
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วารสารวิจัยราชภัฏ
กรุงเก่า
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
ประจาเดือนกันยายน ธันวาคม 2563
หน้า 41 - 48
วารสารดนตรีรังสิต
ปีที่ 16 เล่มที่ 1
(มกราคม มิถุนายน 2564)
หน้า 115 - 129
วารสารดนตรีและ
การแสดง คณะดนตรี
และการแสดง
มหาวิทยาบูรพา ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม ธันวาคม 2564)
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (กรกฎาคม ธันวาคม 2564)
หน้า 1 - 17
วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563
(พฤศจิกายน 2563)
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัย

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์สรรเพชญ
บรรลือวงศ์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

สุภาวดี ภู่ฉตั ร
ธมลวรรณ โตเริก
อาจารย์สรรเพชญ
บรรลือวงศ์ และ
อาจารย์ ดร.ทสพล
รวมฉิมพลี

บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว

-

-

อาจารย์ ดร.กฤษณะ
ช่องศรี
อาจารย์ ดร.อภิชาติ
สังข์ทอง
อาจารย์ภควรรณ
คงจันตรี และคณะ
อาจารย์ ดร.นรากร
ศรีสุข และคณะ

Synthesis, Characterization,
and Photocatalytic
properties of BiVO4
particles prepared by
a co-precipitation process

-

-

ผลการปรับปรุงคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโดยการเสริม
สาหร่ายสไปรูลินาผง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ต่อพฤติกรรม
ทางด้านประสาทสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมต่อผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมทางด้าน
ประสาทสัมผัสและความชอบ
โดยรวมต่อผู้บริโภคในการพัฒนา

-

-

-

-

อาจารย์ ดร.นรากร
ศรีสุข และคณะ
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ราไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี
ครบ 116 ปี “วิจัย
นวัตกรรม สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างยั่งยืน”
หน้า 311 - 316
รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัย
ราไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี
ครบ 116 ปี “วิจัย
นวัตกรรม สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างยั่งยืน”
หน้า 317 - 321
Thai J. Nanosci.
Nanotechnol.
Volume 5. Issue 2.
(2020)
Accepted:
December 29, 2020
วารสารราชนครินทร์
กรกฎาคม - ธันวาคม
2563 หน้า 55 - 60

วารสารราชนครินทร์
กรกฎาคม - ธันวาคม
2563 หน้า 37 - 44

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

อาจารย์ ดร.นภาดา
วิเชียรพงษ์
อาจารย์ทวีทรัพย์
เจือพานิช และคณะ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย
หงส์ทอง และคณะ

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย
หงษ์ทอง และคณะ

ผศ.ดร.นคินทร์
สุรพานิช และคณะ

อาจารย์ ดร.นรากร
ศรีสุข และคณะ

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

ผงปรุงรสสูตรเพื่อสุขภาพจาก
เห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับเกลือชมพูและ
น้าตาลจากหญ้าหวาน
การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจาก
ขุยมะพร้าวผสมชีวมวลเหลือทิ้ง

-

-

Bioactive tetrahydrofuran
lignans from roots, stems,
leaves and twigs of
Anogeissus rivularis.

-

-

UPLC-ESI-MRM/MS for
Absolute Quantification and
MS/MS Structural Elucidation
of Six Specialized
Pyranonaphthoquinone
Metabolites From Ventilago
harmandiana.
Characterization of
methacrylate-based
monolithic materials
synthesized in pipette tip for
micro-solid phase extraction

-

-

-

-

ผลการใช้ความหวานจาก
หญ้าหวานในการผลิตโยเกิร์ต
สูตรเพื่อสุขภาพต่อคุณภาพ
ทางกายภาพ-เคมีจลุ ินทร์ย์
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการเปลีย่ นแปลงคุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา

-

-
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Pure and Applied
Chemistry
International
Conference
(PACCON 2020)
(13 - 14 ก.พ. 64)
รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โครงการ
วันวิชาการ
คณะพลศึกษา :
นวัตกรรมสุขภาพ
และกีฬา ครั้งที่ 3

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

อาจารย์ ดร.นรากร
การพัฒนาผลิตแหนมหมูสตู รผสม
ศรีสุข
ดอกโสน
ผศ.นภกานด์
หน่ายคอน
อาจารย์ ดร.อภิรดี
ศรีภิรมย์รักษ์
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์
โอฬารรัตน์มณี และ
อาจารย์ ดร.ภัทรพร
คุนาพงษ์กิติ

-

-

พรนิภา ใจสะอาด
ชุติกาญจน์ วัดมุง
วิมล ธรรมวิเศษ
วีรพันธ์ แสงเพ็ชร
อาจารย์สุปราณี
จ้อยรอด
อาจารย์ศริ ินันท์ คาสี
และอาจารย์
ดร.ระพีพัฒน์
ศรีมาลา

-

-

การศึกษาการดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุวิสิฐกมลวณิช
ตาบลบางขนาก อาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วันที่ 25 ก.พ. 64
(รูปแบบออนไลน์)
2564
ณ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
หน้า 482 - 488
รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โครงการ
วันวิชาการ
คณะพลศึกษา :
นวัตกรรมสุขภาพ
และกีฬา ครั้งที่ 3
วันที่ 25 ก.พ. 64
(รูปแบบออนไลน์)
2564
ณ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
หน้า 476 - 481
รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โครงการ
วันวิชาการ
คณะพลศึกษา :
นวัตกรรมสุขภาพ
และกีฬา ครั้งที่ 3
วันที่ 25 ก.พ. 64
(รูปแบบออนไลน์)
2564
ณ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
หน้า 458 – 465

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
กมลวรรณ เนาว์ลืม
อาจารย์
ดร.ระพีพัฒน์
ศรีมาลา
ผศ.ดร.วรพล
แวงนอก
อาจารย์นันท์นภัส
ธนฐากร
นภัสสร หงส์สมดี
จณิสตา บุญประชา
สิรินทิพย์ จาปาทิพย์
และอาจารย์สุปราณี
จ้อยรอด

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในระยะการระบาดระลอกใหม่ :
กรณีศึกษา นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

-

-

ผศ.กัญชญานิศ
ศรีนุกูล และ
อาจารย์กรรณิการ์
มาระโภชน์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนบ้านคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

Phanthip
Olanratmanee,
Visut Baimai,
Arunee Ahantarig
and
Wachareeporn
Trinachartvanit
อาจารย์ศริ ินันท์ คาสี
อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ชนะพล
สิงห์ศุข และ
อาจารย์ ดร.วรพจน์
ทาเนียบ
อาจารย์ธรรมรัตน์
สิมะโรจนา
ผศ.พิภัทรา
สิมะโรจนา
และอาจารย์สิทธิศักดิ์

NOVEL SUPERGROUP U
WOLBACHIA IN BAT MITES OF
THAILAND

-

-

การส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้
เป็นนวัตกรรมการออกกาลังกาย
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลปากน้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการผลิตมะม่วงพันธุ์
น้าดอกไม้ของวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตมะม่วงส่งออก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษา

-

-
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รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โครงการ
วันวิชาการ
คณะพลศึกษา :
นวัตกรรมสุขภาพ
และกีฬา ครั้งที่ 3
วันที่ 25 ก.พ. 64
(รูปแบบออนไลน์)
2564
ณ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
หน้า 441 - 448
วารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒาเชิงพื้นที่
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม - กุมภาพันธ์
64 หน้า 31 - 43
NOVEL WOLBACHIA
SUPERGROUP IN
BAT MITE.
Vol 52 No.1
January 2021
48 - 55.
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 8 - 9
กรกฎาคม 2564
(รูปแบบออนไลน์)
หน้า 2791 - 2801
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อรรจนานนท์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
อาจารย์พวงผกา
แก้วกรม
และผศ.ดร.สถาพร
ดียิ่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์หน้าดินที่ได้รับผลกระทบจาก
คุณภาพน้าในเขตลุม่ น้าบางปะกง

-

-

อาจารย์ศริ ินันท์ คาสี
อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
และปรียาภรณ์
นิลนนท์

การศึกษาทุนชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนหมู่ที่ 7 เทศบาล
ตาบลปากน้า อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

ผศ.ชัชฎาภรณ์
ตันตะราวงศา

การศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการเลี้ยงปลากะพง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 84 - 92
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 168 - 175
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 359 - 367
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 403 - 411

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์สุพัฒน์
สุขเกษม
อาจารย์นุชจรินทร์
ครูเกษตร
ผศ.ดร.นิพนธ์
ปริญญาวุฒิชัย
และอาจารย์สุนทรีย์
ธรรมสุวรรณ

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา การจัดการ
ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นการเลีย้ ง
ปลาเบญจพรรณ ของตาบล
เสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-

นิรมล เสาะต้น
สโรชา ชาวงษ์
อาจารย์ ดร.กฤษณะ
ช่องศรี

การประยุกต์ใช้วัสดุโลหะออกไซต์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระเจิง
แสงของแผ่นกระจายแสง

-

-

ตรีนุช รังคะวิภา
งานเนตร โกศิริ
สุริยา ตนภู
ผศ.ดร.นลินี
เอี่ยมสะอาด
และอาจารย์วิโรจน์
จุฑาภิรักษ์

การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดาน
จากเยื่อกระดาษไม่ขึ้นรูปที่
เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

จิภาพร รุ่งเรือง
อาจารย์วิยารัตน์
กุมุทนาถ และ
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร
สามารถ

การศึกษาประสิทธิภาพของ
สารสกัดเปลือกมะม่วงในการทา
น้าหมักสมุนไพรสูตรปรุงแต่ง
บารุงดิน และกาจัดแมลงในพืชผัก

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 412 - 423
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 660 - 668
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 700 - 708
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 11
“งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

Kunwadee
Management of Comounity
Rojpaisarnkit
Elderly Clubs for Improving
Yuvadee
Well-being of the Thai
Rodjarkpai
Elderly : A Qualitative Study.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประยุทธ
การกาจัดสัญญาณแทรกสอด
อินแบน
เพาเวอร์ไลน์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
หัวใจด้วยระบบปรับตัว

-

-

-

-

อาจารย์ประยุทธ
อินแบน

อัลกอริทึมปรับตัว LMS แปรค่า
ขนาดขั้น ได้ที่ถูกควบคุมด้วย
ผลรวมของการสะสมค่าเกรเดียนต์
กาลังสอง

-

-

อาจารย์เษกสรร
สิงห์ธนู และ
อาจารย์ ดร.ฐาปนา
นามประดิษฐ์

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ด้วยระบบบารุงรักษาเชิงป้องกัน
กรณีศึกษาโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติก

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 (รูปแบบ
ออนไลน์)
หน้า 745 - 757
Malaysian Journal
of Public Health
Medicine, 21(1),
311 - 316.
การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 43 วันที่ 28 30 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมท็อปแลนด์
อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 43 วันที่ 28 30 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมท็อปแลนด์
อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง
คุณภาพของ
การบริหารจัดการ
และนวัตกรรม ครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่
28 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม
ฟองจันทร์
ตึก President
มหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
ภูวเดช เกตุอินทร์
สมิทธ์ เอี่ยมสอาด
ขวัญชัย หนาแน่น
อุทัย ผ่องรัศมี
ผศ.ดร.นรินทร์
กุลนภาดล
และอาจารย์
ดร.เพชรพิสิฐ
เอี่ยมสอาด

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
ในท่อที่สอดใส่แผ่นบิดครีบขวาง

-

-

สมิทธ์ เอี่ยมสอาด
เก่งกล้า กุณรักษ์
ขวัญจิต วงษ์ชารี
เสถียรพงศ์ หุยะนันท์
ขวัญชัย หนาแน่น
อนุชา สายสร้อย
สมเจตน์ ทองคาวงศ์
ผศ.ดร.นรินทร์
กุลนภาดล
และอาจารย์
ดร.เพชรพิสิฐ
เอี่ยมสอาด
ปรัชญา สารวยสินธุ์
สมิทธ์ เอี่ยมสอาด
ขวัญจิต วงษ์ชารี
ขวัญชัย หนาแน่น
อนุชา สายสร้อย
ผศ.ดร.นรินทร์
กุลนภาดล
และอาจารย์
ดร.เพชรพิสิฐ
เอี่ยมสอาด

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
ของเจ็ทหมุนควงพุ่งชนบน
แผ่นผิวเรียบโดยใช้หัวฉีดหกร่อง
เกลียว

-

-

การศึกษาการถ่ายเทความร้อน
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่สอดใส่แผ่นบางติดครีบ
60 องศา

-

-

อาณัติ พิลา
ฉัตรสุดา
เทียนแสงสว่าง

การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อน
ในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนาน
ด้วยแผ่นกั้นเอียง

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
งานประชุมวิชาการ
การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและ
กระบวนการ
(ครั้งที่ 20)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม
2564 ณ โรงแรม บีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
หน้า 100 - 104
งานประชุมวิชาการ
การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและ
กระบวนการ
(ครั้งที่ 20)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม
2564 ณ โรงแรม บีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
หน้า 214 - 219
งานประชุมวิชาการ
การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและ
กระบวนการ
(ครั้งที่ 20)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม
2564 ณ โรงแรม บีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
หน้า 220 - 224
งานประชุมวิชาการ
การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวล

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
ปภาวดี พัดดง
วิวัฒน์
ประเสริฐมานะกิจ
และอาจารย์
ดร.เพชรพิสิฐ
เอี่ยมสอาด

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

วัชร หมอหวาน
ผศ.สมศักดิ์ คามา
ผศ.ชัชวาล
นิมโรธรรม
และผศ.ดร.นรินทร์
กุลนภาดล

การพัฒนาชุดป้อนลาเลียง
ในเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว
น้าหอมในชุมชน : ใบมีดป้อน
ลาเลียงชนิดวงกลม

-

-

สุวายุพัฒน์
สุวรรณภาษิต
จุฑามณี มานพ
อาจารย์สุรพงษ์
แก่นมณี
และอาจารย์ประยุทธ
อินแบน

การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและ
กระบวนการ
(ครั้งที่ 20)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม
2564 ณ โรงแรม บีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
หน้า 118 - 127
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันที่
8 - 9 มีนาคม 2564
ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
หน้า 121 - 129
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันที่
8 - 9 มีนาคม 2564
ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
หน้า 163 - 172

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์สุรพงษ์
แก่นมณี

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับชุมชน
กรณีศึกษา : บาบัดน้าเสียในการ
เลี้ยงกุ้ง

-

-

การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ฝาครอบเครื่องยนต์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต

-

-

อาจารย์ ดร.ศรินยา การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ
ประทีปชนะชัย
ตกแต่งขอบยางรองพื้นรถยนต์
และภีม พรประเสริฐ

-

-

อาจารย์ธนธัช
มั่นมงคล และ
อาจารย์ยุทธณรงค์
จงจันทร์
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันที่
8 - 9 มีนาคม 2564
ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
หน้า 11 - 80
การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ครั้งที่ 39
ประจาปี 2564
ในวันที่ 5 - 7
พฤษภาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
หน้า 403 - 409
การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ครั้งที่ 39
ประจาปี 2564
ในวันที่ 5 - 7
พฤษภาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
หน้า 410 – 417

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์ปริวรรต
นาสวาสดิ์
อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร
กาญจนเรืองรอง
สมศักดิ์ ทองแก้ว
ณัฐกุล ตันนพรัตน์
เสาวภา มณฑศก
และณัฐรดา
ไทยยากรณ์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย
สาหรับเลือกกลุ่มแปรรูปสินค้า
เกษตรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

-

-

การลดรอบเวลาการปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก ด้วยเทคนิค ECRS

-

-

ฉัตรชัย ปานขลิบ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต
สรนันท์ บุญมาตย์
ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
และอาจารย์
กรณีศึกษา บริษัทตัวอย่าง
ดร.สุทธิดา การะเวก

-

-

ฐนกร เวฬุคามกุล
การลดความสูญเปล่า
จิรายุทธ เลิศศิริ
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
ธนพล มูลเดช
รถยนต์ กรณีศกึ ษา บริษัทตัวอย่าง
อาจารย์เมธี พรมศิลา
และ

-

-

ฐิติมา จันทึก
รัตนชัย ล้วนศรี
สหัสวรรษ แก้วรักษ์
และอาจารย์
ยุทธณรงค์ จงจันทร์
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วารสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
วิทยาลัยนครราชสีมา
“สู่ชีวิตใหม่ด้วย
งานวิจัยทางสุขภาพ
และการบริการ”
วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
หน้า 518 - 527
การประชุมวิชาการ
ราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 3
กันยายน 2564
ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
หน้า 8 - 9
การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 3
กันยายน 2564
ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
หน้า 17 - 18
การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 3

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์กิ่งกาญจน์
กิตติสุนทโรภาศ

ชื่อเรื่อง

เสาวลักษณ์ นามซุย
ชุติมา ห่วงเจริญ
อาจารย์ธนธัช
มั่นมงคล
และอาจารย์ปริวรรต
นาสวาสดิ์

การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยใช้เทคนิค ECRS

-

-

อาจารย์ประยุทธ
อินแบน
และอาจารย์สรุ พงษ์
แก่นมณี

Frequency estimation based
on linear predictor using
Unbiased WLS algorithm

-

-

อาจารย์ประยุทธ
อินแบน

An Adaptive Noise
Cancellation Based for
a BFSK Demodulation in
a Narrow Band
Communication

-

-

อาจารย์
ดร.เพชรพิสิฐ
เอี่ยมสอาด

Influence of co/counter
arrangements of multiple
twisted-tape bundles on
heat transfer intensification
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่ ต.ปากน้า
จากการเก็บข้อมูลทุนชุมชน

-

-

-

-

วิวัฒน์ พุทธสอน
ผศ.ชัชวาล
นิมโรธรรม
อาจารย์สุรพงษ์

งบประมาณ แหล่งทุน
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
กันยายน 2564
ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
หน้า 19 - 20
การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 3
กันยายน 2564
ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
หน้า 26 - 27
International
Electrical
Engineering
Congress (iEECON
2021) March 10 12, 2021 Pattaya,
Thailand
International
Electrical
Engineering
Congress (iEECON
2021) March 10 12, 2021 Pattaya,
Thailand
Chemical
engineering and
processing process
intensification
การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 2

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
แก่นมณี และ
อาจารย์ศริ ินันท์ คาสี

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

นิศา ปิ่นภา
อาจารย์ประยุทธ
อินแบน
และอาจารย์สรุ พงษ์
แก่นมณี

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ายา
COLD TING ผ่าน SMART
PHONE ด้วยระบบ IOT
กรณีศึกษา : บริษัท เอเชียแปซิฟิก
กลาส จากัด

อาจารย์ ดร.ปัญญา
เข็มมุข

Solid Satate Transformers
Using Selective Harmonic
Elimination Technique For
Solar Farm Applications
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
“วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
จังหวันครศรีธรรมราช
หน้า 455 - 463
การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
“วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
จังหวันครศรีธรรมราช
หน้า 464 - 472
international review
of electrical
engineering (IREE)
vol.15 n.6
พฤศจิกายน ธันวาคม 2563

เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
(ชื่อ-สกุล)
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี การจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
เทียนทอง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ แหล่งทุน
-

-

อาจารย์ ดร.ณัฐพล
บัวเปลี่ยนสี
และผศ.ดร.ปรีดาพร
อารักษ์สมบูรณ์

การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์กับ
ประเทศไทยยุค 4.0

-

-

ผศ.ดร.ปรีดาพร
อารักษ์สมบูรณ์ และ
อาจารย์ ดร.ณัฐพล
บัวเปลี่ยนสี

การศึกษาปัญหาช่องว่างทักษะ
แรงงานที่มีผลงานที่มตี ่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออก

-

-

ผศ.ดร.พิพรรธน์
พิเชฐศิรประภา

การจัดการช่องทางการตลาดของ
มะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วง
แปรรูปที่ส่งผลต่อกลุ่มผู้บริโภค
ให้หลากหลายในการรับรู้
ผ่านระบบสื่อออนไลน์

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
การประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
และการบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปี 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 93 - 103
งานประชุมวิชาการ
และนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 17 เรื่อง
“งานวิจัยเพื่อการสร้าง
เสริมพลังสังคม
สู่เศรษฐกิจไทยด้วย
วิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หน้า 55 - 61
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏ
กรุงเก่า” ประจาปี
พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
หน้า 222 - 228
งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
และอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 8 วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า 196 - 205

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์ภานุวัฒน์
ธัมมิกนันท์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของอาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-

-

อาจารย์ดวงฤดี
จารัสธนสาร
อาจารย์สุชานุช
สุขเสวี
และอาจารย์สริ ิวรรณ
ชวลิตเมธา

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงิน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-

-

อาจารย์ธรรมรัตน์
สิมะโรจนา
และอาจารย์สิทธิศักดิ์
อรรจนานนท์

การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการผลิตมะม่วงพันธุ์
น้าดอกไม้ของวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตมะม่วงส่งออก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษาการ
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

-

-

อาจารย์อรนุช
กฤตยขจรสกุล

การส่งเสริมการสื่อสารการตลาด
ยุคดิจิตอลเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปประเภท
อาหารและเครื่องดื่มในอาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

198

สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
การประชุมวิชาการ
และนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 12 “Global
Goals, Local
Actions : Looking
Back and Moving
Forward 2021”
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หน้า 617 - 625
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 8
“สู่ชีวิตวิถีใหม่
ด้วยงานวิจัยทาง
สุขภาพและ
การบริการ”
วิทยาลัยนครราชสีมา
หน้า 682 - 691
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11 “งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที”่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
หน้า 84 - 92
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11 “งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที”่

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

อาจารย์ณฐ สบายสุข การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเทพราช
จังหวัดฉะเชิงทรา

-

-

อาจารย์จรรยา
วังนิยม
อาจารย์นรภัทร
สถานสถิตย์
และอาจารย์สุพาพร
ลอยวัฒนกุล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ (Clean Food)
ของประชากรในเขตเทศบาลเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี

-

-

อาจารย์วัชราภรณ์
สิงห์สาราญ
และอาจารย์คมสันต์
ธีระพืช
อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี
เทียนทอง

Marketing Place and
Promotion of High Safety
Vegetable No.8.

-

-

การพัฒนาแบบจาลองการสื่อสาร
ทางการตลาดของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาครัฐในเขตภาคตะวันออก

-

-

อาจารย์ ดร.ธนเดช
กังสวัสดิ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสินใจซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรใน
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

-

-

อาจารย์กรรณิการ์
มาระโภชน์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน
บ้านคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-
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สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
หน้า 257 - 267
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชมงคล
สุรินทร์ ครั้งที่ 12
“วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
วิถีใหม่” มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
หน้า C-13 - C-24
วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
หน้า 59 - 68
Journal of Global
Business Review
Burapha University,
22 (2), 65-75.
วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
หน้า 191 - 203
วารสารวิชาการ
สถาบันวิทยาการ
จัดการแห่งแปซิฟิก
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
หน้า 13 - 22
วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
หน้า 132 - 146

เจ้าของผลงาน
(ชื่อ-สกุล)
อาจารย์ ดร. วิชุดา
จันทร์เวโรจน์

ชื่อเรื่อง

งบประมาณ แหล่งทุน

องค์ประกอบการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สาหรับธุรกิจ : มุมมอง
ด้านแนวคิดและทฤษฎี

เมษายน มิถุนายน
2564

สถานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
วารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัย
นครราชสีมา
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
หน้า 13 - 26

10. อาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

วิวัฒน์ พุทธสอน
ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
อาจารย์ศิรินันท์ คาสี
การพัฒนาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
ต.ปากน้า จากการเก็บข้อมูลทุน
ชุมชน

รางวัล
นักวิจัยดีเด่น

รางวัลเหรียญเงิน
ในการนาเสนอผลงานวิจัย
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หน่วยงานที่มอบรางวัล
(ระบุวันที่ สถานที่รับ
หรือผู้มอบรางวัล)
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ
ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เข้าเฝ้า พันโท หม่อมเจ้า
นวพรรษ์ ยุคล แทนพระองค์
เพื่อรับโล่รางวัล
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา
การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หน้า 455 - 463

ชื่อ-สกุล

รางวัล

นิศา ปิ่นภา
อาจารย์ประยุทธ อินแบน
และอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ายา
COLD TING ผ่าน SMART
PHONE ด้วยระบบ IOT
กรณีศึกษา : บริษัทเอเชีย
แปซิฟิกกลาส จากัด

รางวัลเหรียญทองแดง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
(ระบุวันที่ สถานที่รับ
หรือผู้มอบรางวัล)
การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติครั้งที่ 2
ในวาระครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หน้า 464 - 472

11. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์
1. ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
2. ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
3. ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
4. ดร.สายฝน เสกขุนทด
5. ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
6. ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
7. ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
8. ดร.วันทนีย์ บางเสน
9. ดร.อังคณา กุลนภาดล
10. ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
11. ดร.วราภรณ์ สินถาวร
12. ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
13. ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
14. ดร.ลินดา นาคโปย
15. ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
16. ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
17. นางกันยา ลุมพิกานนท์
18. นายสุชิน นิธิไชโย
19. นางสุนาฏ จันทนา

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ชื่อ-สกุล
20. นายทรงพล ศุขสุเมฆ
21. ดร.นพมาศ หงษาชาติ
22. นางวิไลวรรณ สุนทรายุทธ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายวิเชียร อ่อนละมูล
2. ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว
3. ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
4. ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ
5. ดร.ไชยะ เทพา
6. นายประมวล น้อยทรง
7. นายจิระศักดิ์ จิตตบุตร
8. นายลิขิต จินดาวัฒน์
9. นางสาวชลธิชา นิสัยสัตย์
10. นายสุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
11. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
12. นางน้าตาล เทพพิพัฒน์
13. นายสราวุธ โรจนศิริ
14. นางสาวมธุริน พงศกรพาณิช
15. นายจรัญ ยินยอม
16. นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
17. ดร.ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ไชยดา
18. นางสาวนันทวัน ค่าสุริยา
19. นายนพพร ขุนค้า
20. นางสาวอารียา บุญทวี
21. นางสาวรติยา สุทธิธรรม
22. ดร.นลินา ไชยะ
23. ดร.อัตติยาพร ไชยฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2. ดร.ดวงพร ภูผะกา
3. ดร.สถาพร ดียิ่ง
4. ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
5. ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์
6. นายวัชรากร พาหะนิชย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ชื่อ-สกุล
7. นางวัฒนาพร งามสุทธิ
8. ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
9. ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
10. นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
11. นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า
12. ดร.รุ้งรวี อานาจตระกูล
13. นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
14. นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน
15. นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ
16. ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
17. ดร.วรพล แวงนอก
18. นางภควดี สุดสงวน
19. นางฐิติพร ดิศวนนท์
20. ดร.นคินทร์ สุรพานิช
21. ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด
22. นางสาวอมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
23. นายพิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
24. นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
25. นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
26. นางพิภัทรา สิมะโรจนา
27. นายวรากรณ์ สุดสงวน
28. นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางสาวอัญชลี ชนะค้า
2. ดร.นภดล เชนะโยธิน
3. ดร.ชัชวาล มงคล
4. นายภูมิพัฒน์ ก๋าคา
5. ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
6. นายวิชาญ ตอรบรัมย์
7. นายชัชวาล นิมโรธรรม
8. นายสุรกิจ ทองสุก
คณะวิทยาการจัดการ
1. นายครรชิต มาระโภชน์
2. ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ชื่อ-สกุล
3. ดร.ประสาน นันทะเสน
4. ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
5. นางสาวสุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี
6. ดร.อานวย ปาอ้าย

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพย์สินสู่การพึ่งพาตนเอง
มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินสู่การพึ่งพาตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 17,618,001.49 บาท รายได้ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 729,086.88 บาท
2. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยลดลง
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการทางานเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีการนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบจัดการงานประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ (meeting.rru.ac.th) มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีนโยบายลดกระดาษ (Paper
less) และการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การควบคุมและกากับติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการควบคุมกากับติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ โดย
มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวางแผน และมี ก ารบั น ทึ ก เร่ ง รั ด ติ ด ตาม การใช้ จ่ า ย
งบประมาณแต่ละไตรมาส
4. ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น อาคารสถานที่ ห้องประชุม ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
เป็นต้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้บริการ ได้แก่
1. ระบบค้นหาหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์
2. ระบบบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
4. ระบบแบบฟอร์มการขอใช้งานสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน
การสอน
มหาวิทยาลัยโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ระบบการประชุมผ่าน Video Conference
2. ระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
3. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
4. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
5. ระบบแบบฟอร์มการขอใช้งานสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์
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6. กิจกรรมที่แสดงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย มีการจั ดกิจ กรรมรณรงค์ประหยัดพลั งงาน เช่น ไฟฟ้า มีการรณรงค์ให้ ปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว ปรับลดอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ บริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. การให้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ ด้ ว ยโปรแกรม Zoom เช่ น การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นต้น เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้บริการด้านการประชุม การอบรมแบบออนไลน์ แก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
2. ส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สนับ สนุ น งานบริ การของส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการฉีดวัค ซีน
โควิค-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564
7. กิจ กรรมที่มีการบูร ณาการห้องสมุดกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริ การแก่นักศึกษา
บุคลากร และชุมชน (Smart classroom, RRU Book Shelf, One Stop Service, ห้องสมุด
ดิจิตอล, Book Delivery Data Analytics และ Ai)
มหาวิทยาลัยโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการห้องสมุดกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ 3 ส่วน ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ดังนี้
1. ดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์บนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความจาเป็นมาก
ในปั จ จุ บั น ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะทางด้ า นการสื่ อ สาร การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการทางานที่ใช้ข้อมูลสองส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
พื้นที่ และข้อมูลเชิงบรรยาย ที่ทางานเชื่อมโยงกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันทาให้สามารถนาไปใช้งาน
ในการวางแผนเพื่อจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลรูปภาพ
วิดีโอ รวมไปถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ทาให้สามารถทางานได้อย่างสะดวกขึ้น
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8. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตาแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้น
ชื่อ-สกุล
นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ
นางสุรีวรรณ เขตเจริญ
นายพงศกร สวัสดิ์มาก

นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง

ชื่อผลงาน
การจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะกลาง
การตรวจสอบหลักฐาน
การบันทึกบัญชี และการ
จัดทารายงานทางการเงิน
การเสนอขอรับเงินรางวัล
และทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบัน อุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตาแหน่งความเชี่ยวชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

บุคลากรชานาญการ

คาชี้แจงประกอบการจัดทารายงาน
1. การรายงานเป็นการเปรียบเทียบแผนผลตามตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ให้คณะ/หน่วยงานรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น
3. ให้รายงานผลการดาเนินงาน และงบประมาณสะสม
4. การรายงานผลการดาเนินงานกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์/
หัวข้อเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการนาไปรายงานด้านต่างๆ ต่อไป เช่น
- ระบุข้อมูลโครงการ กิจกรรม/วันที่/สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์โครงการ/จานวน
ผู้เข้าร่วม/จานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม/ผลลัพธ์/หรือระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการรายงาน/รูปภาพประกอบ)
- ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่า (ระบุชื่อผลงาน และรูปภาพประกอบ)
- การรายงานตัวชี้วัดอื่น ๆ ให้ระบุข้อมูล/ภาพประกอบ ที่เป็นประโยชน์
5. ส่งไฟล์ MS word และไฟล์ PDF มายังกองนโยบายและแผน
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ภาคผนวก

การรายงานผลการบริหารงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรายงาน
เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บัดนี้สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยได้นาข้อมูลการรายงานเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานมาประมวลผล
และวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรและอนุมตั ใิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีงบประมาณเพือ่ การดาเนินการรวมจานวน
580,427,565.10 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทสิบสตางค์) จาแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 394,086,223.67 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาท
หกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 67.90 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 111,025,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.13 งบประมาณแผ่นดิน (กันเหลื่อมปี) จานวน 57,383,894.68 บาท
(ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.89
และงบประมาณรายได้ (กันเหลื่อมปี) จานวน 17,932,446.75 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพัน
สี่ร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.09 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ
จานวน 17 หน่วยงาน เพือ่ ใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ประเภทงบประมาณ

จัดสรร

เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
กันเหลื่อมปี งปม.
กันเหลื่อมปี เงินรายได้
รวม

จ่ายจริง

394,086,223.67
111,025,000.00
57,383,894.68
17,932,446.75
580,427,565.10

301,615,738.59
92,799,574.18
57,383,894.68
12,844,776.48
464,643,983.93

คงเหลือ
92,470,485.08
18,225,425.82
0.00
5,087,670.27
115,783,581.17

จ่ายจริง
ร้อยละ
76.54
83.58
100.00
71.63
80.05

เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งกาหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส 1 = 32%
ไตรมาส 2 = 54%
ไตรมาส 3 = 77%
ไตรมาส 4 = 100%

แผนภูมิแสดงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
400,000,000

394,086,223.67

350,000,000

301,615,738.59

300,000,000
250,000,000

จัดสรร
จ่ายจริง

200,000,000
150,000,000

111,025,000.00
92,799,574.18

100,000,000

50,000,000
0
เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

57,383,894.68
57,383,894.68
17,932,446.75
12,844,776.48

กันเหลื่อมปี งปม. กันเหลื่อมปี เงินรายได้

ตารางที่ 2 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินแผ่นดิน จาแนกตามแผนงานและหน่วยงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน (งบประจา)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
สานักงานอธิการบดี

จัดสรร
394,086,223.67
360,012,323.67
2,506,200.00
2,384,200.00
888,300.00
360,000.00
1,135,900.00
122,000.00
122,000.00
9,155,360.00
5,626,360.00
473,360.00
4,753,000.00
400,000.00
3,529,000.00
3,529,000.00
348,350,763.67
2,628,000.00
2,628,000.00
115,143,900.00
466,600.00
70,000.00
103,000.00
805,100.00
109,150,657.55
4,058,542.45
300,000.00
190,000.00
1,419,140.00
1,419,140.00
229,159,723.67
229,159,723.67

จ่ายจริง
301,615,738.59
280,780,730.59
1,976,441.40
1,870,841.40
742,109.40
360,000.00
768,732.00
105,600.00
105,600.00
9,144,121.89
5,625,295.87
473,354.80
4,752,998.87
398,942.20
3,518,826.02
3,518,826.02
269,660,167.30
2,616,712.65
2,616,712.65
36,518,233.33
464,118.00
70,000.00
102,999.50
805,099.40
31,075,317.93
3,611,160.46
210,859.00
178,679.04
1,365,497.65
1,365,497.65
229,159,723.67
229,159,723.67

คงเหลือ
92,470,485.08
79,231,593.08
529,758.60
513,358.60
146,190.60
367,168.00
16,400.00
16,400.00
11,238.11
1,064.13
5.20
1.13
1,057.80
10,173.98
10,173.98
78,690,596.37
11,287.35
11,287.35
78,625,666.67
2,482.00
0.50
0.60
78,075,339.62
447,381.99
89,141.00
11,320.96
53,642.35
53,642.35
-

จ่ายจริง
ร้อยละ
76.54
77.99
78.86
78.47
83.54
100.00
67.68
86.56
86.56
99.88
99.98
100.00
100.00
99.74
99.71
99.71
77.41
99.57
99.57
31.72
99.47
100.00
100.00
100.00
28.47
88.98
70.29
94.04
96.22
96.22
100.00
100.00

ตารางที่ 2 (ต่อ)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดิน
(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น )
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

34,073,900.00

20,835,008.00

13,238,892.00

61.15

34,073,900.00
34,073,900.00
8,733,877.00
2,305,400.00
3,318,435.00
1,746,900.00
1,885,050.00
12,241,226.00
621,972.00
366,500.00
1,965,500.00
366,590.00
522,450.00

20,835,008.00
20,835,008.00
7,545,282.90
2,133,966.00
3,317,708.50
1,638,808.54
1,440,050.00
1,194,213.65
621,971.86
187,220.50
1,868,306.05
365,030.00
522,450.00

13,238,892.00
13,238,892.00
1,188,594.10
171,434.00
726.50
108,091.46
445,000.00
11,047,012.35
0.14
179,279.50
97,193.95
1,560.00
-

61.15
61.15
86.39
92.56
99.98
93.81
76.39
9.76
100.00
51.08
95.06
99.57
100.00

ตารางที่ 3 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินแผ่นดิน จาแนกตามแผนงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

จัดสรร
394,086,223.67
36,580,100.00
2,384,200.00
122,000.00
34,073,900.00
9,155,360.00
5,626,360.00
3,529,000.00
348,350,763.67
2,628,000.00
115,143,900.00
1,419,140.00
229,159,723.67

จ่ายจริง
301,615,738.59
22,811,449.40
1,870,841.40
105,600.00
20,835,008.00
9,144,121.89
5,625,295.87
3,518,826.02
269,660,167.30
2,616,712.65
36,518,233.33
1,365,497.65
229,159,723.67

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

92,470,485.08
13,768,650.60
513,358.60
16,400.00
13,238,892.00
11,238.11
1,064.13
10,173.98
78,690,596.37
11,287.35
78,625,666.67
53,642.35
-

76.54
62.36
78.47
86.56
61.15
99.88
99.98
99.71
77.41
99.57
31.72
96.22
100.00

ตารางที่ 4 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามแผนงานและหน่วยงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบประมาณเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
แผนงาน : บริหารจัดการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

จัดสรร
111,025,000.00
362,650.00
362,650.00
295,380.00
36,070.00
31,200.00
4,934,940.00
4,934,940.00
4,934,940.00
11,008,670.00
10,128,670.00
737,260.00
784,330.00
1,007,100.00
1,099,400.00
1,838,600.00
2,827,980.00
1,800,000.00
34,000.00
880,000.00
880,000.00
94,718,740.00
42,895,240.00
1,086,320.00
208,750.00
501,298.80
156,800.00
619,700.00
1,484,320.00
36,125,716.20
1,900,000.00
21,935.00
116,000.00
474,400.00
200,000.00

จ่ายจริง
92,799,574.18
239,060.00
239,060.00
213,530.00
25,530.00
3,155,335.80
3,155,335.80
3,155,335.80
5,322,123.20
4,469,907.20
350,229.00
471,203.90
642,220.00
969,808.00
549,727.30
1,434,969.00
20,360.00
31,390.00
852,216.00
852,216.00
84,083,055.18
37,810,273.78
1,030,825.85
208,370.00
327,423.40
156,800.00
326,465.48
1,209,642.33
32,755,990.31
1,034,130.03
21,935.00
67,575.48
471,619.90
199,496.00

คงเหลือ
18,225,425.82
123,590.00
123,590.00
81,850.00
10,540.00
31,200.00
1,779,604.20
1,779,604.20
1,779,604.20
5,686,546.80
5,658,762.80
387,031.00
313,126.10
364,880.00
129,592.00
1,288,872.70
1,393,011.00
1,779,640.00
2,610.00
27,784.00
27,784.00
10,635,684.82
5,084,966.22
55,494.15
380.00
173,875.40
293,234.52
274,677.67
3,369,725.89
865,869.97
48,424.52
2,780.10
504.00

จ่ายจริง
ร้อยละ
83.58
65.92
65.92
72.29
70.78
63.94
63.94
63.94
48.34
44.13
47.50
60.08
63.77
88.21
29.90
50.74
1.13
92.32
96.84
96.84
88.77
88.15
94.89
99.82
65.32
100.00
52.68
81.49
90.67
54.43
100.00
58.25
99.41
99.75

ตารางที่ 4 (ต่อ)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดสรร
51,823,500.00
3,770,700.00
3,229,960.00
2,406,980.00
1,295,222.50
4,299,326.00
1,800.00
31,970,727.57
51,205.01
1,922,400.00
2,073,393.00
24,645.92
500,340.00
140,000.00
136,800.00

จ่ายจริง
46,272,781.40
3,412,970.00
3,023,860.66
2,167,895.00
1,129,914.44
3,951,596.00
1,800.00
28,782,578.79
51,205.01
1,022,094.91
2,033,723.01
22,658.92
437,574.01
101,850.99
133,059.66

คงเหลือ
5,550,718.60
357,730.00
206,099.34
239,085.00
165,308.06
347,730.00
3,188,148.78
900,305.09
39,669.99
1,987.00
62,765.99
38,149.01
3,740.34

จ่ายจริง
ร้อยละ
89.29
90.51
93.62
90.07
87.24
91.91
100.00
90.03
100.00
53.17
98.09
91.94
87.46
72.75
97.27

ตารางที่ 5 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามแผนงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบประมาณเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ

จัดสรร
111,025,000.00
362,650.00
362,650.00
4,934,940.00
4,934,940.00
11,008,670.00
10,128,670.00
880,000.00
94,718,740.00
42,895,240.00
51,823,500.00

จ่ายจริง
92,799,574.18
239,060.00
239,060.00
3,155,335.80
3,155,335.80
5,322,123.20
4,469,907.20
852,216.00
84,083,055.18
37,810,273.78
46,272,781.40

คงเหลือ
18,225,425.82
123,590.00
123,590.00
1,779,604.20
1,779,604.20
5,686,546.80
5,658,762.80
27,784.00
10,635,684.82
5,084,966.22
5,550,718.60

จ่ายจริง
ร้อยละ
83.58
65.92
65.92
63.94
63.94
48.34
44.13
96.84
88.77
88.15
89.29

ตารางที่ 6 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 งบประมาณกันเหลื่อมปีแผ่นดิน
และงบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้ แผนงานและหน่วยงาน ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน/ หน่วยงาน
งบแผ่นดิน(กันเหลื่อมปี)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานอธิการบดี
แผนงาน : บริหารจัดการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
สานักงานอธิการบดี
งบประมาณกันเหลื่อมปี เงินรายได้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

จัดสรร
57,383,894.68
51,048,000.00
217,000.00
50,831,000.00
445,894.68
445,894.68
5,890,000.00
5,890,000.00
17,932,446.75
8,016,022.75
710,014.00
43,280.00
33,470.00
175,700.00
1,200,751.00
5,851,772.89
1,034.86
9,916,424.00
1,733,585.00
1,019,053.00
946,520.00
517,020.00
1,770,454.00
764,220.00
1,719,965.00
1,215,000.00
95,607.00
135,000.00

จ่ายจริง
57,383,894.68
51,048,000.00
217,000.00
50,831,000.00
445,894.68
445,894.68
5,890,000.00
5,890,000.00
12,844,776.48
3,759,483.58
640,164.09
35,595.78
33,470.00
149,793.70
933,204.66
1,966,671.56
583.79
9,085,292.90
1,718,165.40
912,470.00
945,240.00
516,087.95
1,746,890.00
262,180.00
1,552,339.47
1,212,250.00
84,670.08
135,000.00

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

5,087,670.27
4,256,539.17
69,849.91
7,684.22
25,906.30
267,546.34
3,885,101.33
451.07
831,131.10
15,419.60
106,583.00
1,280.00
932.05
23,564.00
502,040.00
167,625.53
2,750.00
10,936.92
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
71.63
46.90
90.16
82.25
100.00
85.26
77.72
33.61
56.41
91.62
99.11
89.54
99.86
99.82
98.67
34.31
90.25
99.77
88.56
100.00

ตารางที่ 7 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และแผนงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ/ แผนงาน
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณเงินรายได้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
งบประมาณกันเหลื่อมปี เงินแผ่นดิน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณกันเหลื่อมปี เงินรายได้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : บริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จัดสรร
394,086,223.67
2,628,000.00
123,154,460.00
5,070,140.00
34,073,900.00
229,159,723.67
111,025,000.00
58,321,500.00
52,703,500.00
57,383,894.68
51,048,000.00
445,894.68
5,890,000.00
17,932,446.75
8,016,022.75
9,916,424.00
580,427,565.10

จ่ายจริง
301,615,738.59
2,616,712.65
44,014,370.60
4,989,923.67
20,835,008.00
229,159,723.67
92,799,574.18
45,674,576.78
47,124,997.40
57,383,894.68
51,048,000.00
445,894.68
5,890,000.00
12,844,776.48
3,759,483.58
9,085,292.90
464,643,983.93

คงเหลือ
92,470,485.08
11,287.35
79,140,089.40
80,216.33
13,238,892.00
18,225,425.82
12,646,923.22
5,578,502.60
5,087,670.27
4,256,539.17
831,131.10
115,783,581.17

จ่ายจริง
ร้อยละ
76.54
99.57
35.74
98.42
61.15
100.00
83.58
78.32
89.42
100.00
100.00
100.00
100.00
71.63
46.90
91.62
80.05

ตารางที่ 8 สรุปผลการบริหารรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
งบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน พนง.
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวม

จัดสรร
63,894,618.74
58,885,194.23
972,965.16
4,036,459.35
6,966,447.38
5,692,904.93
1,273,542.45
103,413,175.86
16,930,427.50
86,482,748.36
219,811,981.69
394,086,223.67

จ่ายจริง
63,894,618.74
58,885,194.23
972,965.16
4,036,459.35
6,520,552.70
5,692,904.93
827,647.77
26,451,782.80
10,360,327.50
16,091,455.30
204,748,784.35
301,615,738.59

คงเหลือ
445,894.68
445,894.68
76,961,393.06
6,570,100.00
70,391,293.06
15,063,197.34
92,470,485.08

จ่ายจริง
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
93.60
100.00
25.58
61.19
18.61
93.15
76.54

งบประมาณเงินรายได้
จัดสรร
24,050,650.00
24,050,650.00
70,236,273.33
62,831,953.33
7,404,320.00
3,037,729.60
3,037,729.60
8,046,507.07
5,653,840.00
111,025,000.00

จ่ายจริง
24,010,818.43
24,010,818.43
55,666,867.99
48,398,848.63
7,268,019.36
2,435,998.96
2,435,998.96
7,454,498.80
3,231,390.00
92,799,574.18

คงเหลือ
39,831.57
39,831.57
14,569,405.34
14,433,104.70
136,300.64
601,730.64
601,730.64
592,008.27
2,422,450.00
18,225,425.82

จ่ายจริง
ร้อยละ
99.83
99.83
79.26
77.03
98.16
80.19
80.19
92.64
57.15
83.58

รวมงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้
จัดสรร
จ่ายจริง
87,945,268.74
87,905,437.17
58,885,194.23
58,885,194.23
25,023,615.16
24,983,783.59
4,036,459.35
4,036,459.35
77,202,720.71
62,187,420.69
68,524,858.26
54,091,753.56
8,677,862.45
8,095,667.13
106,450,905.46
28,887,781.76
19,968,157.10
12,796,326.46
86,482,748.36
16,091,455.30
227,858,488.76 212,203,283.15
5,653,840.00
3,231,390.00
505,111,223.67 394,415,312.77

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดาเนินงานจานวนทัง้ สิ้น 505,111,223.67 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 394,086,223.67 บาท
คิดเป็นร้อยละ 78.02 งบประมาณเงินรายได้ จานวน 111,025,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.98
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทัง้ สิ้น 394,415,312.77 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 301,615,738.59 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.47 งบประมาณเงินรายได้ จานวน 92,799,574.18 คิดเป็นร้อยละ 23.53

คงเหลือ
39,831.57
39,831.57
15,015,300.02
14,433,104.70
582,195.32
77,563,123.70
7,171,830.64
70,391,293.06
15,655,205.61
2,422,450.00
110,695,910.90

จ่ายจริง
ร้อยละ
99.95
100.00
99.84
100.00
80.55
78.94
93.29
27.14
64.08
18.61
93.13
57.15
78.08

ตารางที่ 9 สรุปผลการบริหารรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณกันเหลื่อมปีแผ่นดินและงบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้ จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
งบประมาณกันเหลื่อมปี งปม.

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน พนง.
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวม

จัดสรร

จ่ายจริง

51,048,000.00
51,048,000.00
6,335,894.68
57,383,894.68

51,048,000.00
51,048,000.00
6,335,894.68
57,383,894.68

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ
-

100.00
100.00
100.00

งบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้
จัดสรร

จ่ายจริง

9,164,811.75
9,104,013.89
60,797.86
2,224,855.00
2,224,855.00
630,000.00
5,912,780.00
17,932,446.75

7,083,511.48
7,033,664.52
49,846.96
518,000.00
518,000.00
5,243,265.00
12,844,776.48

คงเหลือ
2,081,300.27
2,070,349.37
10,950.90
1,706,855.00
1,706,855.00
630,000.00
669,515.00
5,087,670.27

จ่ายจริง
ร้อยละ
77.29
77.26
81.99
23.28
23.28
88.68
71.63

รวมงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีแผ่นดิน
จ่ายจริง
และงบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้
ร้อยละ
จัดสรร
จ่ายจริง
คงเหลือ
9,164,811.75
7,083,511.48
2,081,300.27
77.29
9,104,013.89
7,033,664.52
2,070,349.37
77.26
60,797.86
49,846.96
10,950.90
81.99
53,272,855.00 51,566,000.00
1,706,855.00
96.80
2,224,855.00
518,000.00
1,706,855.00
23.28
51,048,000.00 51,048,000.00
100.00
6,965,894.68
6,335,894.68
630,000.00
90.96
5,912,780.00
5,243,265.00
669,515.00
88.68
75,316,341.43 70,228,671.16
5,087,670.27
93.24

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณกันเหลื่อมปีเพือ่ ดาเนินงานจานวนทัง้ สิ้น 75,316,341.43 บาท จาแนกเป็นงบประมาณกันเหลื่อมปีแผ่นดิน
จานวน 57,383,894.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 งบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้ จานวน 17,932,446.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.81
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปีทงั้ สิ้น 70,228,671.16 บาท จาแนกเป็นงบประมาณกันเหลื่อมปีแผ่นดิน
จานวน 57,383,894.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.71 งบประมาณกันเหลื่อมปีเงินรายได้ จานวน 12,844,776.48 คิดเป็นร้อยละ 18.29

ตารางที่ 10 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามหน่วยงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
หน่วยตรวจสอบภายใน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รวม

จัดสรร

จ่ายจริง

9,622,177.00
2,772,000.00
8,931,935.00
6,602,900.00
2,690,150.00
350,551,607.22
4,680,514.45
400,000.00
666,500.00
2,515,500.00
1,135,900.00
366,590.00
3,150,450.00
394,086,223.67

8,287,392.30
2,598,084.00
8,850,986.97
6,494,806.91
2,245,149.40
261,429,255.25
4,233,132.32
398,942.20
398,079.50
2,406,985.09
768,732.00
365,030.00
3,139,162.65
301,615,738.59

รวมงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้
คงเหลือ
1,334,784.70
173,916.00
80,948.03
108,093.09
445,000.60
89,122,351.97
447,382.13
1,057.80
268,420.50
108,514.91
367,168.00
1,560.00
11,287.35
92,470,485.08

จ่ายจริง
ร้อยละ
86.13
93.73
99.09
98.36
83.46
74.58
90.44
99.74
59.73
95.69
67.68
99.57
99.64
76.54

จัดสรร
10,824,600.00
4,259,110.00
3,915,378.80
2,551,422.50
6,788,826.00
4,314,100.00
69,896,443.77
1,951,205.01
2,802,400.00
2,095,328.00
150,000.00
499,045.92
500,340.00
140,000.00
200,000.00
136,800.00
111,025,000.00

จ่ายจริง
8,162,890.65
3,728,964.56
3,137,538.40
2,256,522.44
4,827,788.78
2,646,411.33
61,558,929.10
1,085,335.04
1,874,310.91
2,055,658.01
98,965.48
494,278.82
437,574.01
101,850.99
199,496.00
133,059.66
92,799,574.18

คงเหลือ
2,661,709.35
530,145.44
777,840.40
294,900.06
1,961,037.22
1,667,688.67
8,337,514.67
865,869.97
928,089.09
39,669.99
51,034.52
4,767.10
62,765.99
38,149.01
504.00
3,740.34
18,225,425.82

จ่ายจริง
ร้อยละ
75.41
87.55
80.13
88.44
71.11
61.34
88.07
55.62
66.88
98.11
65.98
99.04
87.46
72.75
99.75
97.27
83.58

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

20,446,777.00
7,031,110.00
12,847,313.80
9,154,322.50
9,478,976.00
4,314,100.00
420,448,050.99
6,631,719.46
3,202,400.00
2,761,828.00
2,665,500.00
1,634,945.92
866,930.00
140,000.00
200,000.00
3,287,250.00
505,111,223.67

16,450,282.95
6,327,048.56
11,988,525.37
8,751,329.35
7,072,938.18
2,646,411.33
322,988,184.35
5,318,467.36
2,273,253.11
2,453,737.51
2,505,950.57
1,263,010.82
802,604.01
101,850.99
199,496.00
3,272,222.31
394,415,312.77

3,996,494.05
704,061.44
858,788.43
402,993.15
2,406,037.82
1,667,688.67
97,459,866.64
1,313,252.10
929,146.89
308,090.49
159,549.43
371,935.10
64,325.99
38,149.01
504.00
15,027.69
110,695,910.90

จ่ายจริง
ร้อยละ
80.45
89.99
93.32
95.60
74.62
61.34
76.82
80.20
70.99
88.84
94.01
77.25
92.58
72.75
99.75
99.54
78.08

ตารางที่ 11 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณกันเหลือ่ มปีแผ่นดินและงบประมาณกันเหลือ่ มปีเงินรายได้ จาแนกตามหน่วยงาน
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
งบประมาณกันเหลือ่ มปีเงินแผ่นดิน
หน่วยงาน
จัดสรร
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
หน่วยตรวจสอบภายใน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รวม

217,000.00
56,721,000.00
445,894.68
57,383,894.68

จ่ายจริง
217,000.00
56,721,000.00
445,894.68
57,383,894.68

รวมงบประมาณเงินกันเหลือ่ มปี
งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

งบประมาณกันเหลือ่ มปีเงินรายได้

คงเหลือ
-

จ่ายจริง
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

จัดสรร
2,443,599.00
1,062,333.00
946,520.00
550,490.00
1,946,154.00
1,964,971.00
7,571,737.89
1,215,000.00
95,607.00
1,034.86
135,000.00
17,932,446.75

จ่ายจริง
2,358,329.49
948,065.78
945,240.00
549,557.95
1,896,683.70
1,195,384.66
3,519,011.03
1,212,250.00
84,670.08
583.79
135,000.00
12,844,776.48

คงเหลือ
85,269.51
114,267.22
1,280.00
932.05
49,470.30
769,586.34
4,052,726.86
2,750.00
10,936.92
451.07
5,087,670.27

จ่ายจริง
ร้อยละ
96.51
89.24
99.86
99.83
97.46
60.83
46.48
99.77
88.56
56.41
100.00
71.63

จัดสรร
2,443,599.00
1,062,333.00
1,163,520.00
550,490.00
1,946,154.00
1,964,971.00
64,292,737.89
1,660,894.68
95,607.00
1,034.86
135,000.00
75,316,341.43

จ่ายจริง
2,358,329.49
948,065.78
1,162,240.00
549,557.95
1,896,683.70
1,195,384.66
60,240,011.03
1,658,144.68
84,670.08
583.79
135,000.00
70,228,671.16

คงเหลือ
85,269.51
114,267.22
1,280.00
932.05
49,470.30
769,586.34
4,052,726.86
2,750.00
10,936.92
451.07
5,087,670.27

จ่ายจริง
ร้อยละ
96.51
89.24
99.89
99.83
97.46
60.83
93.70
99.83
88.56
56.41
100.00
93.24

ตารางที่ 12 สรุปผลการบริหารงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และหน่วยงาน ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินแผ่นดิน (งบประจา)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากร (งป.)
- จัดหาวัสดุสานักงาน
- เดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ฯ
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
- พัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบร่วมสมัย ประจาปี2564

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
58,885,194.23
58,885,194.23
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ตอบแทน
ชั่วคราว
พนง.รช
972,965.16 4,036,459.35
972,965.16 4,036,459.35
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
5,692,904.93
827,647.77
5,692,904.93
827,647.77
-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
10,360,327.50
10,360,327.50
-

เงินอุดหนุน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
16,091,455.30 204,748,784.35
16,091,455.30 183,913,776.35
1,976,441.40
1,870,841.40
742,109.40
742,109.40
283,131.00
58,978.40
400,000.00
360,000.00
100,000.00

รายจ่าย
อื่น
-

จัดสรร

จ่ายจริง

394,086,223.67 301,615,738.59
360,012,323.67 280,780,730.59
2,506,200.00
1,976,441.40
2,384,200.00
1,870,841.40
888,300.00
742,109.40
888,300.00
742,109.40
310,150.00
283,131.00
89,150.00
89,000.00
58,978.40
400,000.00
400,000.00
360,000.00
360,000.00
100,000.00
100,000.00

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

92,470,485.08
79,231,593.08
529,758.60
513,358.60
146,190.60
146,190.60
27,019.00
89,150.00
30,021.60
-

76.54
77.99
78.86
78.47
83.54
83.54
91.29
66.27
100.00
100.00
100.00

- กิจกรรมการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจาปี 2564

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

100.00

โครงการนิทรรศการศิลปะ และอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทัศน์ศิลป์
ร่วมสมัย

-

-

-

-

-

-

-

160,000.00

-

160,000.00

160,000.00

-

100.00

- นิทรรศการศิลปะ “เทศกาลศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ”
และการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ (Art WorkShop)

-

-

-

-

-

-

-

160,000.00

-

160,000.00

160,000.00

-

100.00

โครงการลานวัฒนธรรมและเยาวชนและครอบครัว ครัง้ ที่ 11
ประจาปี 2564

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

100.00

- กิจกรรมลานวัฒนธรรมเพือ่ เยาวชนและครอบครัว ครัง้ ที่ 11
ประจาปี 2564
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
บริการวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการบริการวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI.โครงการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

768,732.00
768,732.00
768,732.00
105,600.00
105,600.00
80,000.00

-

1,135,900.00
1,135,900.00
1,135,900.00
122,000.00
122,000.00
80,000.00

768,732.00
768,732.00
768,732.00
105,600.00
105,600.00
80,000.00

-

-

-

-

-

-

-

80,000.00

-

80,000.00

80,000.00

- โครงการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชน

367,168.00
367,168.00
367,168.00
16,400.00
16,400.00
-

67.68
67.68
67.68
86.56
86.56
100.00
100.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564

-

-

-

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์

-

-

-

-

-

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์

-

โครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์

แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

25,600.00

-

42,000.00

25,600.00

16,400.00

60.95

-

25,600.00
2,237,121.89
1,824,295.87
473,354.80
50,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
15,499.80

-

42,000.00
9,155,360.00
5,626,360.00
473,360.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
15,500.00

25,600.00
9,144,121.89
5,625,295.87
473,354.80
50,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
15,499.80

16,400.00
11,238.11
1,064.13
5.20
0.20

60.95
99.88
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

15,499.80
54,995.00

-

15,500.00
55,000.00

15,499.80
54,995.00

0.20
5.00

100.00
99.99

-

-

-

54,995.00

-

55,000.00

54,995.00

5.00

99.99

-

-

-

-

105,000.00

-

105,000.00

105,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

105,000.00
21,500.00

-

105,000.00
21,500.00

105,000.00
21,500.00

-

100.00
100.00

-

-

-

-

-

-

21,500.00

-

21,500.00

21,500.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

20,860.00

-

20,860.00

20,860.00

-

100.00

- ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ

-

-

-

-

-

-

-

20,860.00

-

20,860.00

20,860.00

-

100.00

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ การศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฟิสิกส์ประยุกต์ตามกรอบ TQF

-

-

-

-

-

-

-

5,500.00

-

5,500.00

5,500.00

-

100.00

- การศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
ตามกรอบ TQF

-

-

-

-

-

-

-

5,500.00

-

5,500.00

5,500.00

-

100.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนางานวิจัย
เชิงพืน้ ที่และสร้างภาคีเครือข่าย
- โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพืน้ ที่และสร้างภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI.โครงการวิชาการสัญจร
- วิชาการสัญจร
SCI.สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2564
- 1 สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2564
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกษตร
- โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกษตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการพัฒนา
การเรียนการสอนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีงบประมาณ 2564

-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน

6,907,000.00
3,801,000.00
-

ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

980,000.00
980,000.00
1,339,000.00

-

-

-

-

-

-

1,339,000.00
1,482,000.00

-

-

-

-

-

-

1,482,000.00
3,106,000.00
3,106,000.00
-

-

- การพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป

-

-

-

-

-

-

คณะ.โครงการพัฒนาสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ
และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการและ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

-

-

-

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม
- ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษา(งป.)
- การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพิม่ ขึ้นหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า(งป.)
- จัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบส่งกาลังยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า(งป.)
- จัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบส่งกาลังยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครือ่ งกล
ด้วยระบบ IoT (งป.)
- จัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครือ่ งกลด้วยระบบ IoT
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดหาวัสดุสานักงาน
- จัดหาวัสดุงานทะเบียน
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI.โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
3,801,000.00
-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

951,998.87
951,998.87

-

4,753,000.00
952,000.00

4,752,998.87
951,998.87

1.13
1.13

100.00
100.00

951,998.87

-

952,000.00

951,998.87

1.13

100.00

-

-

980,000.00
980,000.00
1,339,000.00

980,000.00
980,000.00
1,339,000.00

-

100.00
100.00
100.00

-

-

1,339,000.00
1,482,000.00

1,339,000.00
1,482,000.00

-

100.00
100.00

398,942.20
398,942.20
249,999.20
148,943.00
412,826.02
412,826.02
159,977.00

-

1,482,000.00
400,000.00
400,000.00
250,000.00
150,000.00
3,529,000.00
3,529,000.00
160,000.00

1,482,000.00
398,942.20
398,942.20
249,999.20
148,943.00
3,518,826.02
3,518,826.02
159,977.00

1,057.80
1,057.80
0.80
1,057.00
10,173.98
10,173.98
23.00

100.00
99.74
99.74
100.00
99.30
99.71
99.71
99.99

-

159,977.00

-

160,000.00

159,977.00

23.00

99.99

-

-

149,850.00

-

150,000.00

149,850.00

150.00

99.90

-

-

-

149,850.00

-

150,000.00

149,850.00

150.00

99.90

-

-

-

-

15,000.00

-

15,000.00

15,000.00

-

100.00

-

-

-

-

15,000.00

-

15,000.00

15,000.00

-

100.00

-

-

ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

- เครือ่ งมือวัดความล้าของตา จานวน 1 เครือ่ ง
เป็นเงิน 395,000 บาท
- ตู้เย็นสาหรับเก็บสารเคมี จานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 85,000 บาท
- ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar air flor) จานวน 1 เครือ่ ง
เป็นเงิน 55,000 บาท
- เครือ่ งบดสมุนไพร ขนาด 1,000 กรัม เป็นเงิน 31,000 บาท
- เครือ่ งยูววี สี สเปกโตรโฟมิเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
เป็นเงิน 400,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- เครือ่ งชั่งทสนิยม 4 ตาแหน่ง จานวน 2 เครือ่ ง
เป็นเงิน 100,000 บาท

-

- เครือ่ งบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
เป็นเงิน 1,200,000 บาท

แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

งบลงทุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

3,106,000.00
480,000.00
220,000.00

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน
-

-

3,116,000.00
480,000.00
220,000.00

3,106,000.00
480,000.00
220,000.00

-

395,000.00

-

-

-

395,000.00

395,000.00

-

100.00

-

-

85,000.00
55,000.00

-

-

-

85,000.00
55,000.00

85,000.00
55,000.00

-

100.00
100.00

-

-

-

31,000.00
400,000.00

-

-

-

31,000.00
400,000.00

31,000.00
400,000.00

-

100.00
100.00

-

-

-

-

100,000.00

-

-

-

100,000.00

100,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

1,190,000.00

-

-

-

1,190,000.00

1,190,000.00

-

100.00

- เครือ่ งวัดปริมาณแอลกอฮอล์ประเภท Ebullioneter
จานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 160,000 บาท

-

-

-

-

-

150,000.00

-

-

-

160,000.00

150,000.00

10,000.00

93.75

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

19,999.02

-

20,000.00

19,999.02

0.98

100.00

- โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

19,999.02

-

20,000.00

19,999.02

0.98

100.00

-

-

-

-

-

-

-

27,000.00
27,000.00
41,000.00
41,000.00

-

27,000.00
27,000.00
41,000.00
41,000.00

27,000.00
27,000.00
41,000.00
41,000.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2564
- ชุดเครือ่ งมือตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 4 ชุด
- ชุดจาลองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 220,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

10,000.00
-

99.68
100.00
100.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
- ค่าการจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารจัดการสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งป.)
- ค่าบริหารจัดการสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(งป.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ โครงการส่งเสริมการจัดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เรือ่ ง เทคนิคการจัดการเรียนรู้

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
58,885,194.23
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
972,965.16
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
9,729,364.28
827,647.77
827,647.77
-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
3,453,327.50
3,453,327.50
-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
16,091,455.30
16,091,455.30
-

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

78,690,596.37
11,287.35
11,287.35
11,287.35
0.35
11,287.00
78,625,666.67
2,482.00
2,482.00
2,482.00

77.41
99.57
99.57
99.57
100.00
97.12
100.00
100.00
100.00
31.72
99.47
99.47
99.47

179,700,213.06
2,616,712.65
2,616,712.65
2,616,712.65
1,383,599.65
381,213.00
233,100.00
269,100.00
349,700.00
16,145,802.76
464,118.00
464,118.00
464,118.00

-

348,350,763.67
2,628,000.00
2,628,000.00
2,628,000.00
1,383,600.00
392,500.00
233,100.00
269,100.00
349,700.00
115,143,900.00
466,600.00
466,600.00
466,600.00

269,660,167.30
2,616,712.65
2,616,712.65
2,616,712.65
1,383,599.65
381,213.00
233,100.00
269,100.00
349,700.00
36,518,233.33
464,118.00
464,118.00
464,118.00

-

-

-

-

-

-

-

70,000.00
20,000.00

-

70,000.00
20,000.00

70,000.00
20,000.00

-

100.00
100.00

- โครงการส่งเสริมการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ เรือ่ ง
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning และ เรือ่ ง
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ เสนอของบประมาณ
แหล่งทุนภายนอก

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

-

100.00

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

-

100.00

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

-

100.00

SCI.โครงการพัฒนาคู่มือปฏิบัตงิ านพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
- วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎบัตกิ ารจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (งป.)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

30,000.00

30,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00
102,999.50
102,999.50

-

30,000.00
103,000.00
103,000.00

30,000.00
102,999.50
102,999.50

0.50
0.50

100.00
100.00
100.00

-

-

-

-

-

-

-

102,999.50

-

103,000.00

102,999.50

0.50

100.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ (งป)
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งป)
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารงานกลางพัสดุ
- บริหารงานพัสดุกลาง
- จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมทางเดินเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ (เมือง)
- ค่าซ่อมแซมทางเดินเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ (เมือง)
ปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย (เมือง)
- ปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย (เมือง)
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าประปา
- ค่าไฟฟ้า
ค่าเช่าที่ดนิ
- ค่าเช่าที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง อัฒจันทร์)
- ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วงิ่ อัฒจันทร์)
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจาตาแหน่ง
หน่วยงานบางคล้า
บริหารงานกลางพัสดุบางคล้า
- จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
งานประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน
805,099.40
805,099.40

-

805,100.00
805,100.00

805,099.40
805,099.40

0.60
0.60

100.00
100.00

968,327.50

16,091,455.30

805,099.40
14,015,535.13

-

805,100.00
109,150,657.55

805,099.40
31,075,317.93

0.60
78,075,339.62

100.00
28.47

484,927.50
484,927.50
-

5,810,880.30
5,810,880.30
10,149,000.00
10,149,000.00
131,575.00
131,575.00
-

4,796,825.74
4,796,825.74
7,381,039.29
96,104.58
1,117,064.08
6,167,870.63
624,000.00
624,000.00
-

-

11,859,367.50
4,851,940.00
499,927.50
6,507,500.00
8,939,815.86
8,939,815.86
10,149,000.00
10,149,000.00
7,493,541.69
100,000.00
1,200,000.00
6,193,541.69
624,000.00
624,000.00
40,769,200.00
40,769,200.00
26,624,732.50
26,624,732.50

5,281,753.24
4,796,825.74
484,927.50
5,810,880.30
5,810,880.30
10,149,000.00
10,149,000.00
7,381,039.29
96,104.58
1,117,064.08
6,167,870.63
624,000.00
624,000.00
131,575.00
131,575.00
-

6,577,614.26
55,114.26
15,000.00
6,507,500.00
3,128,935.56
3,128,935.56
112,502.40
3,895.42
82,935.92
25,671.06
40,637,625.00
40,637,625.00
26,624,732.50
26,624,732.50

44.54
98.86
97.00
65.00
65.00
100.00
100.00
98.50
96.10
93.09
99.59
100.00
100.00
0.32
0.32
-

991,200.00
991,200.00

-

1,905,600.00
1,905,600.00

991,200.00
991,200.00

914,400.00
914,400.00

52.02
52.02

-

521,000.00
421,000.00
100,000.00

483,400.00
383,600.00
99,800.00

37,600.00
37,400.00
200.00

92.78
91.12
99.80

-

14,400.00
14,400.00

14,400.00
14,400.00

ค่าครุภัณฑ์
-

483,400.00
383,600.00
99,800.00
-

-

14,400.00
14,400.00

-

100.00
100.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- กิจกรรมอบรบเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “แนวทางและเทคนิค
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
เพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น”

-

-

-

-

- กิจกรรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ด้านการบริหารงานและกิจกรรมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

-

-

-

- กิจกรรมการพัฒนางานทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
การบริหารจัดการศูนย์ศิลปะฯ
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
- โครงการพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

-

-

-

แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
กองพัฒนานักศึกษา
บริหารสานักงานกองพัฒนานักศึกษา (งบแผ่นดิน)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาบุคลากร จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง
- ค่าเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ระบบโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ระบบโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการบริหารจัดการการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานวิจัย
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมพัฒนางานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
- แลกเปลี้ยรเรี
่ ยนรูศ้ ิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
- กิจกรรมการจัดทาวารสารราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
- กิจกรรมจัดทาองค์ความรูด้ ้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

827,647.77
827,647.77
827,647.77
-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
2,485,000.00
2,485,000.00
2,485,000.00
-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

41,929.90
41,929.90
447,381.99
1,487.31
1,487.31
445,894.68
445,894.68
89,141.00
89,141.00
89,141.00
11,320.96
11,320.96
11,250.00

83.23
83.23
88.98
99.50
99.50
64.99
64.99
100.00
100.00
70.29
70.29
70.29
94.04
94.04
62.50

-

208,070.10
208,070.10
298,512.69
298,512.69
298,512.69
210,859.00
210,859.00
210,859.00
178,679.04
178,679.04
18,750.00

-

250,000.00
250,000.00
4,058,542.45
300,000.00
300,000.00
1,273,542.45
1,273,542.45
2,485,000.00
2,485,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
190,000.00
190,000.00
30,000.00

208,070.10
208,070.10
3,611,160.46
298,512.69
298,512.69
827,647.77
827,647.77
2,485,000.00
2,485,000.00
210,859.00
210,859.00
210,859.00
178,679.04
178,679.04
18,750.00

-

-

10,000.00
20,000.00
45,000.00

-

10,000.00
20,000.00
45,000.00

10,000.00
20,000.00
45,000.00

-

100.00
100.00
100.00

-

-

-

4,980.00

-

5,000.00

4,980.00

20.00

99.60

-

-

-

-

10,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

69,949.04

-

70,000.00

69,949.04

50.96

99.93

-

-

-

-

-

-

1,365,497.65
1,365,497.65
499,987.66

-

1,419,140.00
1,419,140.00
500,000.00

1,365,497.65
1,365,497.65
499,987.66

53,642.35
53,642.35
12.34

96.22
96.22
100.00

-

-

-

-

-

-

499,987.66

-

500,000.00

499,987.66

12.34

100.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะฯ ประจาปี 2563

-

-

-

SCI.โครงการสัมมนาปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การปรับทิศทาง
แผนพัฒนาคณะและการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)

-

-

- โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรือ่ ง การปรับทิศทางแผนพัฒนา
คณะและการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)

-

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์ บริหารจัดการสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์
- จัดซื้อวัสดุ
สาขาวิชาเคมี โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี
- โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
รายการบุคลากรภาครัฐ
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย
- เงินอุดหนุนทั่วไป

-

แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
SCI.โครงการบริหารจัดการสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- บริหารจัดการสานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ ประจาปี 2563

งบลงทุน

-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

718,030.00

-

719,500.00

718,030.00

1,470.00

99.80

-

718,030.00
27,840.00

-

719,500.00
30,000.00

718,030.00
27,840.00

1,470.00
2,160.00

99.80
92.80

-

-

27,840.00

-

30,000.00

27,840.00

2,160.00

92.80

-

-

-

-

-

50,000.00

-

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

-

50,000.00

-

-

-

-

-

63,640.00

-

63,640.00

63,640.00

-

100.00

58,885,194.23
58,885,194.23

972,965.16
972,965.16

4,036,459.35
4,036,459.35

5,692,904.93
5,692,904.93

-

-

-

63,640.00
55,999.99
55,999.99
159,572,200.00
159,572,200.00

-

63,640.00
56,000.00
56,000.00
229,159,723.67
229,159,723.67

63,640.00
55,999.99
55,999.99
229,159,723.67
229,159,723.67

0.01
0.01
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

58,885,194.23
58,885,194.23
-

972,965.16
972,965.16
-

4,036,459.35
4,036,459.35
-

5,692,904.93
-

-

-

-

159,572,200.00
159,572,200.00

-

229,159,723.67
58,885,194.23
972,965.16
4,036,459.35
5,692,904.93
159,572,200.00

229,159,723.67
58,885,194.23
972,965.16
4,036,459.35
5,692,904.93
159,572,200.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

5,692,904.93
-

ตารางที่ 12 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งบประมาณเงินแผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศษสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ ป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(งบประมาณเพิม่ เติม)
สานักงานอธิการบดี
งานเลขา กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศูนย์ภาษา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน
เงินอุดหนุน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์
-

-

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

-

-

20,835,008.00
20,835,008.00
20,835,008.00
7,545,282.90
7,545,282.90
7,545,282.90

-

34,073,900.00
34,073,900.00
34,073,900.00
8,733,877.00
8,733,877.00
8,733,877.00

20,835,008.00
20,835,008.00
20,835,008.00
7,545,282.90
7,545,282.90
7,545,282.90

13,238,892.00
13,238,892.00
13,238,892.00
1,188,594.10
1,188,594.10
1,188,594.10

61.15
61.15
61.15
86.39
86.39
86.39

-

-

-

2,133,966.00
2,133,966.00
2,133,966.00

-

2,305,400.00
2,305,400.00
2,305,400.00

2,133,966.00
2,133,966.00
2,133,966.00

171,434.00
171,434.00
171,434.00

92.56
92.56
92.56

-

-

-

-

3,317,708.50
3,317,708.50
3,317,708.50

-

3,318,435.00
3,318,435.00
3,318,435.00

3,317,708.50
3,317,708.50
3,317,708.50

726.50
726.50
726.50

99.98
99.98
99.98

-

-

-

-

-

1,638,808.54
1,638,808.54
1,638,808.54

-

1,746,900.00
1,746,900.00
1,746,900.00

1,638,808.54
1,638,808.54
1,638,808.54

108,091.46
108,091.46
108,091.46

93.81
93.81
93.81

-

-

-

-

-

-

1,440,050.00
1,440,050.00
1,440,050.00

-

1,885,050.00
1,885,050.00
1,885,050.00

1,440,050.00
1,440,050.00
1,440,050.00

445,000.00
445,000.00
445,000.00

76.39
76.39
76.39

-

-

-

-

-

-

-

1,194,213.65

-

12,241,226.00

1,194,213.65

11,047,012.35

9.76

-

-

-

-

-

-

-

811,373.65
811,373.65

-

11,840,346.00
11,840,346.00

811,373.65
811,373.65

11,028,972.35
11,028,972.35

6.85
6.85

-

-

-

-

-

-

-

382,840.00
382,840.00

-

400,880.00
400,880.00

382,840.00
382,840.00

18,040.00
18,040.00

95.50
95.50

ตารางที่ 12 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
- การดาเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ของบประมาณเพิม่ )

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

621,971.86
621,971.86
621,971.86

-

621,972.00
621,972.00
621,972.00

621,971.86
621,971.86
621,971.86

0.14
0.14
0.14

100.00
100.00
100.00

-

187,220.50
187,220.50
187,220.50

-

366,500.00
366,500.00
366,500.00

187,220.50
187,220.50
187,220.50

179,279.50
179,279.50
179,279.50

51.08
51.08
51.08

-

-

1,868,306.05
1,868,306.05
1,868,306.05

-

1,965,500.00
1,965,500.00
1,965,500.00

1,868,306.05
1,868,306.05
1,868,306.05

97,193.95
97,193.95
97,193.95

95.06
95.06
95.06

-

-

-

365,030.00
365,030.00
365,030.00

-

366,590.00
366,590.00
366,590.00

365,030.00
365,030.00
365,030.00

1,560.00
1,560.00
1,560.00

99.57
99.57
99.57

-

-

-

522,450.00
522,450.00
522,450.00

-

522,450.00
522,450.00
522,450.00

522,450.00
522,450.00
522,450.00

-

100.00
100.00
100.00

ตารางที่ 13 สรุปผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และหน่วยงาน ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งบประมาณเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
พัฒนาทักษะดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว
- พัฒนาทักษะดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว
พัฒนาโรงเรียนในพระราชดาริ
- พัฒนาโรงเรียนในพระราชดาริ
บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
- บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนาบ้านเกิด
- ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนาบ้านเกิด
บริการวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา
- บริการวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา
บริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย
- บริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายและพัฒนาสถานที่แก่ชุมชน
- เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายและพัฒนาสถานที่แก่ชุมชน
นิตศิ าสตร์รอ้ ยใจ 64
- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชานิติศาสตร์
อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
(TOEIC )
- อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
(TOEIC )

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ตอบแทน
ชั่วคราว
พนง.รช
24,010,818.43
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
48,398,848.63 7,268,019.36
239,060.00
239,060.00
213,530.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
2,435,998.96
-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

7,454,498.80
-

3,231,390.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

111,025,000.00
362,650.00
362,650.00
295,380.00
31,500.00

92,799,574.18
239,060.00
239,060.00
213,530.00
-

18,225,425.82
123,590.00
123,590.00
81,850.00
31,500.00

83.58
65.92
65.92
72.29
-

-

-

-

-

-

31,500.00

-

-

-

-

-

63,400.00
63,400.00
20,600.00

-

-

-

-

-

20,600.00

-

-

-

-

-

40,000.00
40,000.00
26,200.00

-

-

-

-

-

26,200.00

111,680.00
111,680.00
25,530.00
7,530.00
7,530.00
18,000.00

-

-

-

-

-

113,680.00
113,680.00
36,070.00
10,540.00
10,540.00
7,530.00
7,530.00
18,000.00

111,680.00
111,680.00
25,530.00
7,530.00
7,530.00
18,000.00

18,000.00

-

-

-

-

-

18,000.00

18,000.00

62,350.00
62,350.00
39,500.00
39,500.00
-

62,350.00
62,350.00
39,500.00
39,500.00
-

31,500.00

-

1,050.00
1,050.00
20,600.00

98.34
98.34
-

20,600.00

-

500.00
500.00
26,200.00

98.75
98.75
-

26,200.00

-

2,000.00
2,000.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
-

98.24
98.24
70.78
100.00
100.00
100.00

-

100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

31,200.00
11,200.00
11,200.00
20,000.00

-

-

-

20,000.00
4,934,940.00
4,934,940.00
4,934,940.00
28,000.00
28,000.00
25,200.00
25,200.00
65,800.00

3,155,335.80
3,155,335.80
3,155,335.80
28,000.00
28,000.00
-

20,000.00
1,779,604.20
1,779,604.20
1,779,604.20
25,200.00
25,200.00
65,800.00

63.94
63.94
63.94
100.00
100.00
-

65,800.00
-

100.00

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

3,089,635.80
3,089,635.80
3,089,635.80
28,000.00
28,000.00
-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

65,800.00
10,000.00

10,000.00

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอบวัดความรูค้ วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแห่ง
ศตวรรษที่ 21

-

-

-

12,780.00

-

-

-

-

-

13,780.00

12,780.00

1,000.00

92.74

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแห่ง
ศตวรรษที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาวิจัยทางการศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยทางการศึกษา

-

-

-

12,780.00

-

-

-

-

-

13,780.00

12,780.00

1,000.00

92.74

-

-

-

18,000.00
18,000.00

-

-

-

-

-

18,000.00
18,000.00

18,000.00
18,000.00

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บัญชี)
- บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการบริการวิชาการเพือ่ สร้างองค์ความรูท้ างด้านการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ของสาขาวิชาการจัดการ
- บริการวิชาการแก่ชุมชน (การจัดการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
พัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการศึกษา
- พัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงานสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
- สัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคนิคการสอบวัดความรูค้ วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

65,700.00
65,700.00
65,700.00
-

-

31,200.00
11,200.00
11,200.00
20,000.00

-

-

-

100.00

100.00
100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
13,640.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

13,640.00

13,640.00

-

100.00

- อบรมเตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

-

-

-

13,640.00

-

-

-

-

-

13,640.00

13,640.00

-

100.00

บริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยชุดนวัตกรรม
การเรียนรูร้ ะดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

-

100.00

- บริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้วยชุดนวัตกรรม
การเรียนรูร้ ะดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ชิงอนุรกั ษ์สัตว์ป่ากับธรรมชาติ
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ชิงอนุรกั ษ์สัตว์ป่า
กับธรรมชาติ

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

23,830.00
23,830.00

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ครู

-

-

-

13,130.00

-

-

-

-

-

13,130.00

13,130.00

-

100.00

- อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
สัมมนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
- สัมมนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร: ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
- อบรมเชิงปฏิบัติการ: ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
การศึกษาเชิงรุกสาหรับนักศึกษาครูในยุคศตวรรษที่21

-

-

-

13,130.00

-

-

-

-

-

13,130.00

13,130.00

-

100.00

-

-

-

14,450.00
14,450.00
18,846.00
18,846.00
15,000.00

-

-

-

-

-

14,450.00
14,450.00
18,850.00
18,850.00
15,000.00

14,450.00
14,450.00
18,846.00
18,846.00
15,000.00

4.00
4.00
-

100.00
100.00
99.98
99.98
100.00

- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษด้วย
เทคนิคการศึกษาเชิงรุกสาหรับนักศึกษาครูในยุคศตวรรษที่21

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

100.00

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ ิชา
ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 : Design Thinking

-

-

-

18,300.00

-

-

-

-

-

18,300.00

18,300.00

-

100.00

- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ ๒๑ “ในกิจกรรมหัวข้อ
Design Thinking”.
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาครู
- อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาครู
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา
- นิเทศการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา

-

-

-

18,300.00

-

-

-

-

-

18,300.00

18,300.00

-

100.00

-

-

-

33,300.00
33,300.00
4,924.80
4,924.80

-

-

-

-

-

33,300.00
33,300.00
20,100.00
20,100.00

33,300.00
33,300.00
4,924.80
4,924.80

-

-

23,830.00
23,830.00

15,175.20
15,175.20

-

100.00
100.00
24.50
24.50

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
- พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชน
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ สี อน
โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน (Problem-based Learning)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
- แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ
เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

-

-

-

-

-

-

- เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- กีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
นิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- นิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

-

-

-

ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัตกิ าร การใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัตแิ ละประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สาหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สาหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
สัมมนาศึกษาดูงานสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สัมมนาศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูคอมพิวเตอร์
มืออาชีพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมสู่ความเป็นครูคอมพิวเตอร์
มืออาชีพ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

70,000.00
20,000.00
50,000.00

-

70,000.00
20,000.00
50,000.00

-

-

26,000.00

-

-

-

-

-

-

26,000.00

29,780.00

-

-

-

-

-

26,000.00
30,100.00

29,780.00

26,000.00
320.00

98.94

-

29,780.00

-

-

-

-

-

30,100.00

29,780.00

320.00

98.94

-

-

20,000.00
20,000.00
30,000.00

-

-

-

-

-

20,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
34,900.00

20,000.00
20,000.00
30,000.00

5,000.00
5,000.00
4,900.00

100.00
100.00
85.96

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

34,900.00

30,000.00

4,900.00

85.96

-

-

-

21,160.00

-

-

-

-

-

50,000.00
50,000.00
21,160.00

21,160.00

50,000.00
50,000.00
-

100.00

-

-

-

21,160.00

-

-

-

-

-

21,160.00

21,160.00

-

-

-

9,600.00
9,600.00

-

-

-

-

-

16,300.00
16,300.00

9,600.00
9,600.00

6,700.00
6,700.00

100.00
58.90
58.90

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
343,060.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

-

584,900.00

343,060.00

241,840.00

58.65

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

142,800.00
48,700.00
54,600.00
48,000.00
3,600.00
45,360.00
1,815,945.00

-

65,700.00

-

-

-

201,900.00
48,700.00
55,000.00
49,600.00
44,700.00
62,000.00
71,300.00
51,700.00
3,006,900.00

142,800.00
48,700.00
54,600.00
48,000.00
3,600.00
45,360.00
1,881,645.00

59,100.00
400.00
1,600.00
41,100.00
16,640.00
71,300.00
51,700.00
1,125,255.00

70.73
100.00
99.27
96.77
8.05
73.16
62.58

-

-

-

1,752,045.00
63,900.00
86,400.00

-

65,700.00
-

-

-

-

2,868,000.00
63,900.00
75,000.00
90,000.00

1,752,045.00
63,900.00
65,700.00
86,400.00

1,115,955.00
9,300.00
3,600.00

61.09
100.00
87.60
96.00

- พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2

-

-

-

86,400.00

-

-

-

-

-

90,000.00

86,400.00

3,600.00

96.00

ปฐมนิเทศสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพิธีมอบ
เข็มครุศาสตร์
- ปฐมนิเทศสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและพิธมี อบเข็มครุศาสตร์

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

31,000.00

15,000.00

16,000.00

48.39

-

-

-

15,000.00
180,000.00

-

-

-

-

-

31,000.00
180,000.00

15,000.00
180,000.00

16,000.00
-

48.39
100.00

-

-

-

180,000.00

-

-

-

-

-

180,000.00

180,000.00

พัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
- ปฐมนิเทศ สัมมนา และนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- ปรับพืน้ ฐานความรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- พัฒนาจิต และเจริญปัญญา
- พัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการ
- อบรมกิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมอาสาเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
- เสริมสร้างความรูท้ างวิชาการสู่การเป็นครูมืออาชีพ
- ปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
- ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงาน ค่าสอน ค่านิเทศ)
- จัดหาวัสดุ
- จัดหาครุภัณฑ์
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
สาหรับนักศึกษาครู

พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
เพือ่ ความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
- พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ที่สอดคล้องตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพือ่ สร้าง
ความรักสามัคคี รักความเป็นไทยและความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าที่ของตนเอง

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
53,250.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

54,000.00

53,250.00

750.00

98.61

- ส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ที่สอดคล้องตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพือ่ สร้างความรักสามัคคี
รักความเป็นไทยและความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตร

-

-

-

53,250.00

-

-

-

-

-

54,000.00

53,250.00

750.00

98.61

ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ
ด้วยกระบวนการจัดแสดงสื่อ ผลงานวิชาการและการประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

- ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ
ด้วยกระบวนการจัดแสดงสื่อ ผลงานวิชาการและการประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสร้างความร่วมมือ (MOU) เพือ่ พัฒนา
ระบบพีเ่ ลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครู

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ (MOU) เพือ่ พัฒนา
ระบบพีเ่ ลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครู

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ นาไปใช้ในห้องเรียนปฐมวัย
ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บริการวิชาการผลิตสื่อการสอนในห้องเรียนสาหรับครูปฐมวัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนในห้องเรียนสาหรับครูปฐมวัย

-

-

-

25,150.00

-

-

-

-

-

25,150.00

25,150.00

-

100.00

-

-

-

25,150.00
19,000.00
19,000.00
-

-

-

-

-

-

25,150.00
20,000.00
20,000.00
21,000.00

25,150.00
19,000.00
19,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูปฐมวัยให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ วิชาชีพครูปฐมวัย และพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูปฐมวัย
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพครูปฐมวัย และพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

-

-

1,000.00
1,000.00
21,000.00

100.00
95.00
95.00
-

21,000.00

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
5,000.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

23,600.00

5,000.00

18,600.00

21.19

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

23,600.00

5,000.00

18,600.00

21.19

-

-

-

29,970.00

-

-

-

-

-

6,600.00
6,600.00
31,050.00

29,970.00

6,600.00
6,600.00
1,080.00

96.52

-

-

-

29,970.00

-

-

-

-

-

31,050.00

29,970.00

1,080.00

96.52

-

-

-

10,950.00
10,950.00
60,000.00

-

-

-

-

-

11,000.00
11,000.00
60,000.00

10,950.00
10,950.00
60,000.00

50.00
50.00
-

99.55
99.55
100.00

- แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านวิชาชีพครูกบั นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ต่างมหาวิทยาลัย

-

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

60,000.00

60,000.00

-

100.00

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

100.00

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
สัมมนาวิทยานิพนธ์และบริหารสัมพันธ์
- สัมมนาปัญหาทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- สัมมนาวิทยานิพนธ์และบริหารสัมพันธ์ สาขาบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
- พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

100.00

-

-

-

4,967,681.90
4,119,465.90
350,229.00
44,000.00

-

49,900.00
5,900.00
44,000.00
11,008,670.00
10,128,670.00
737,260.00
30,000.00
30,000.00
44,000.00

5,322,123.20
4,469,907.20
350,229.00
44,000.00

-

-

-

44,000.00

-

44,000.00

44,000.00

- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและพัฒนาการนักศึกษาด้านการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาสภาพแวดล้อมเพือ่ เอื้ออานวยต่อการเรียนรูส้ าหรับ
ห้องเรียนปฐมวัยของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/พัฒนาสภาพแวดล้อมเพือ่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรูส้ าหรับห้องเรียนปฐมวัยของ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
- พัฒนาสมรรมถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพครูกับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ตา่ งมหาวิทยาลัย

4,000.00
-

309,441.30
309,441.30
-

-

41,000.00
41,000.00
-

49,900.00
5,900.00
44,000.00
5,686,546.80
5,658,762.80
387,031.00
30,000.00
30,000.00
-

48.34
44.13
47.50
100.00
100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

20,600.00

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

21,244.00
21,244.00
17,980.00

-

-

-

-

-

20,600.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
42,000.00
42,000.00
23,800.00

-

-

-

17,980.00

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000.00
16,000.00

-

-

-

-

พัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการของอาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

-

-

-

21,988.00

-

-

-

- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการ
ของอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

-

-

21,988.00

-

-

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์

-

-

-

39,300.00

-

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์

-

-

-

39,300.00

พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์
ด้านผลงานทางวิชาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาผลงานทางวิชาการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

-

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเมินหลักสูตรและการทวนสอบผลสัมฤทธิร์ ะดับรายวิชา
- ประเมินหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- การทวนสอบผลสัมฤทธิร์ ะดับรายวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
พัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการของอาจารย์สาขาวิชา
วัดผลและวิจัยการศึกษา
- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการ
ของอาจารย์สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาพืน้ ฐานและการบริหารการศึกษา.
- อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาพืน้ ฐานและการบริหารการศึกษา

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

จ่ายจริง

คงเหลือ
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

20,600.00

-

21,244.00
21,244.00
17,980.00

20,600.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
20,756.00
20,756.00
5,820.00

50.58
50.58
75.55

23,800.00

17,980.00

5,820.00

75.55

-

16,400.00
16,400.00

16,000.00
16,000.00

400.00
400.00

97.56
97.56

-

-

32,400.00

21,988.00

10,412.00

67.86

-

-

-

32,400.00

21,988.00

10,412.00

67.86

-

-

-

-

40,200.00

39,300.00

900.00

97.76

-

-

-

-

-

40,200.00

39,300.00

900.00

97.76

17,000.00

-

-

-

-

-

158,460.00

17,000.00

141,460.00

10.73

17,000.00
-

-

-

-

-

-

158,460.00
18,000.00
18,000.00

17,000.00
-

141,460.00
18,000.00
18,000.00

10.73
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการของอาจารย์สาขาวิชา
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
4,500.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

21,100.00

4,500.00

16,600.00

21.33

- อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและผลงาน
วิชาการของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

-

4,500.00

-

-

-

-

-

21,100.00

4,500.00

16,600.00

21.33

พัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

-

-

-

94,317.00

-

-

-

-

-

153,600.00

94,317.00

59,283.00

61.40

- การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และการลงทะเบียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
- การหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรูต้ ามศาสตร์วชิ าชีพในศตวรรษที่ 21
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการสาหรับหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
- พัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

51,640.00

-

-

-

-

-

55,600.00

51,640.00

3,960.00

92.88

-

-

-

42,677.00
73,900.00

-

-

-

-

-

98,000.00
77,700.00

42,677.00
73,900.00

55,323.00
3,800.00

43.55
95.11

-

-

-

20,000.00
53,900.00

-

-

-

-

-

20,000.00
57,700.00

20,000.00
53,900.00

3,800.00

100.00
93.41

-

-

-

430,503.90
18,000.00

-

-

-

-

34,000.00
34,000.00
784,330.00
18,000.00

471,203.90
18,000.00

34,000.00
34,000.00
313,126.10
-

60.08
100.00

- ปฏิรปู หลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

-

18,000.00

18,000.00

-

100.00

การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

-

-

-

12,000.00

-

-

-

-

-

12,000.00

12,000.00

-

100.00

- การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

-

-

-

12,000.00

-

-

-

-

-

12,000.00

12,000.00

-

100.00

ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
- ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อบรมจิตเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
- อบรมจิตเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

-

-

-

17,900.00

-

-

-

-

-

18,000.00

17,900.00

100.00

99.44

-

-

-

17,900.00
3,800.00
3,800.00

-

-

-

-

-

18,000.00
7,200.00
7,200.00

17,900.00
3,800.00
3,800.00

100.00
3,400.00
3,400.00

99.44
52.78
52.78

ปฏิรปู หลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

40,700.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
อบรมสร้างทักษะองค์ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์และการสร้าง
เครือข่ายทาง

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
18,000.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

18,000.00

18,000.00

-

100.00

-

100.00

- อบรมสร้างทักษะองค์ความรูด้ ้านสังคมศาสตร์และการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการพัฒนาสังคม

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

-

18,000.00

18,000.00

อบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทักษะตามคุณลักษณะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

10,800.00

8,000.00

2,800.00

74.07

- อบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทักษะตามคุณลักษณะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

-

-

-

1,200.00

-

-

-

-

-

4,000.00

1,200.00

2,800.00

30.00

- จัดซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะตามคุณลักษณะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
- อบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
การพัฒนาสังคม

-

-

-

6,800.00

-

-

-

-

-

6,800.00

6,800.00

-

100.00

-

-

-

4,973.00
2,973.00

-

-

-

-

-

5,000.00
3,000.00

4,973.00
2,973.00

27.00
27.00

99.46
99.10

- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาสังคม

-

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

-

100.00

ร่วมงานเครือข่ายการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ (CSD) ครัง้ ที่ 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

- ร่วมงานเครือข่ายการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ (CSD) ครัง้ ที่ 20
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2564
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2564
- จัดซื้ออุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพวิชาการทางรัฐศาสตร์
- ศึกษาดูงานและพัฒนาภาวะผู้นาทางรัฐศาสตร์
- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดถ้าสิงห์สารภี64
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดถ้าสิงห์สารภี64
วันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานสายใยรวมใจสิงห์สารภี
- วันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานสายใยรวมใจสิงห์สารภี
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตร์
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

-

-

-

15,000.00
5,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00

-

-

-

10,000.00
9,910.00
9,910.00
-

-

-

-

-

10,000.00
65,200.00
55,200.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
40,000.00
4,000.00
4,000.00

10,000.00
9,910.00
9,910.00
2,600.00
2,600.00

2,600.00
2,600.00

55,290.00
55,200.00
90.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
40,000.00
1,400.00
1,400.00

100.00
100.00
100.00
15.20
99.10
65.00
65.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
8,774.00
8,774.00
14,513.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

8,800.00
8,800.00
14,520.00

8,774.00
8,774.00
14,513.00

26.00
26.00
7.00

99.70
99.70
99.95

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

14,513.00
17,179.50
17,179.50
40,500.00
40,500.00
11,800.00
11,800.00
13,400.00
13,400.00
15,375.00
15,375.00
6,327.00
6,327.00
1,880.00
1,880.00

-

-

-

-

-

14,520.00
17,180.00
17,180.00
40,500.00
40,500.00
11,800.00
11,800.00
13,400.00
13,400.00
20,000.00
20,000.00
10,160.00
10,160.00
6,670.00
6,670.00

14,513.00
17,179.50
17,179.50
40,500.00
40,500.00
11,800.00
11,800.00
13,400.00
13,400.00
15,375.00
15,375.00
6,327.00
6,327.00
1,880.00
1,880.00

7.00
0.50
0.50
4,625.00
4,625.00
3,833.00
3,833.00
4,790.00
4,790.00

99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
76.88
76.88
62.27
62.27
28.19
28.19

ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย (สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)

-

-

-

5,150.00

-

-

-

-

-

10,160.00

5,150.00

5,010.00

50.69

- ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย (สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)
ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
- ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วชิ าชีพนักกฎหมาย
จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนและอุปกรณ์สานักงาน
- จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนและอุปกรณ์สานักงาน
(นิติศาสตร์)

-

-

-

5,150.00

-

-

-

-

-

10,160.00

5,150.00

5,010.00

50.69

-

-

-

7,404.00
7,404.00
4,493.00
4,493.00

-

-

-

-

-

9,340.00
9,340.00
7,400.00
7,400.00

7,404.00
7,404.00
4,493.00
4,493.00

1,936.00
1,936.00
2,907.00
2,907.00

79.27
79.27
60.72
60.72

-

-

-

12,600.00

-

-

-

-

-

12,600.00

12,600.00

-

100.00

-

-

-

12,600.00

-

-

-

-

-

12,600.00

12,600.00

-

100.00

เพิม่ พูนความรูท้ างดนตรีสากล
- จัดซื้อวัสดุเพือ่ การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาดนตรีสากล
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีสากล 2563
- อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากล
- จัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากล
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนภาพนอกสถานที่
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนรูท้ างทัศนศิลป์ 2564
- จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนรูท้ างทัศนศิลป์ 2564
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการออกแบบสื่อภาพประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ
- อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ สื่อภาพประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ
ศึกษาดูงานองค์การสารสนเทศยุคดิจิทัล
- ศึกษาดูงานนอกสถานที(่ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรอยวัฒนธรรมและกฎหมายเงินตรา
- ตามรอยวัฒนธรรมและกฎหมายเงินตรา (ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุรกั ษ์)

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
เพือ่ การทางานในศตวรรษที่ 21
- จัดซื้อวัสดุเพือ่ การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาญี่ปุ่น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านดุรยิ างคศิลป์ไทย
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านดุรยิ างคศิลป์ไทย
การสนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
- การสนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
(จัดซื้อวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพืน้ ฐาน)
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและศักยภาพผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและศักยภาพผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ค่ายภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
- ปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมสาหรับ
นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- จัดซื้อวัสดุ ในการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- สานสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาศักยภาพ นศ.รปศ.
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
- สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในระดับท้องถิ่น
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในระดับท้องถิ่น
- จัดซื้อวัสดุเพือ่ การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.)
- จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
5,700.00
5,700.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
15,100.00
15,100.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

5,700.00
5,700.00
15,100.00
15,100.00

5,700.00
5,700.00
15,100.00
15,100.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
30,400.00
30,400.00

-

-

-

-

-

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
30,400.00
30,400.00

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
30,400.00
30,400.00

-

-

-

38,800.00
38,800.00
2,400.00

-

-

-

-

-

38,800.00
38,800.00
141,500.00

38,800.00
38,800.00
2,400.00

-

-

-

2,400.00

-

-

-

-

-

2,400.00

2,400.00

-

-

-

16,700.00
16,700.00
33,390.40

-

-

-

-

-

139,100.00
16,700.00
16,700.00
33,400.00

16,700.00
16,700.00
33,390.40

-

-

-

19,510.40

-

-

-

-

-

19,510.40

19,510.40

-

-

-

13,880.00
12,135.00
12,135.00
-

-

23,000.00

-

-

-

13,889.60
14,000.00
14,000.00
24,000.00

13,880.00
12,135.00
12,135.00
23,000.00

9.60
1,865.00
1,865.00
1,000.00

99.93
86.68
86.68
95.83

-

-

-

-

23,000.00

-

-

-

24,000.00

23,000.00

1,000.00

95.83

-

139,100.00
139,100.00
9.60
-

100.00
100.00
1.70
100.00
100.00
100.00
99.97
100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คณะ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
601,220.00
231,220.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน
41,000.00
35,000.00

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

-

1,007,100.00
400,000.00

642,220.00
266,220.00

364,880.00
133,780.00

63.77
66.56

-

365,000.00

231,220.00

133,780.00

63.35

-

35,000.00
50,000.00

35,000.00
46,400.00

3,600.00

100.00
92.80

-

50,000.00

46,400.00

3,600.00

92.80

-

45,840.00
39,840.00
6,000.00
17,900.00
17,900.00
35,500.00

8,100.00
2,100.00
6,000.00
17,720.00
17,720.00
-

37,740.00
37,740.00
180.00
180.00
35,500.00

17.67
5.27
100.00
98.99
98.99
-

-

-

-

231,220.00

-

-

-

-

-

-

46,400.00

-

-

-

-

-

-

46,400.00

-

-

-

-

-

-

2,100.00
2,100.00
17,720.00
17,720.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,500.00
48,480.00

-

35,500.00
48,480.00

-

- การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้มี
ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,480.00

-

48,480.00

-

(สาธาฯ)โครงการสร้างความร่วมมือเพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

94,640.00

-

-

-

-

-

94,640.00

94,640.00

-

100.00

- โครงการสร้างความร่วมมือเพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละ
แหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

-

-

-

94,640.00

-

-

-

-

-

94,640.00

94,640.00

-

100.00

(อาชีวฯ)โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

-

-

29,760.00

-

-

-

-

-

95,300.00

29,760.00

65,540.00

31.23

- (อาชีวฯ)โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

-

-

29,760.00

-

-

-

-

-

95,300.00

29,760.00

65,540.00

31.23

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน
- เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
(SCi) โครงการส่งเสริมนักศึกษานาเสนอผลงานวิชาการ
และการแข่งขันประกวดในเวทีใน ระดับชาติหรือนานาชาติ
- การส่งเสริมนักศึกษานาเสนอผลงานวิชาการ และการแข่งขัน
ประกวดในเวทีในระดับชาติหรือนานาชาติ
(IT) โครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ AUCC
- โครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
- เงินสนับสนุนลงนามความร่วมมือ
(ฟิสิกส์) การศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ฟิสิกส์ประยุกต์
- การศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ฟิสิกส์ประยุกต์
(เกษตร) การบริหารจัดการเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเกษตร
- การบริหารจัดการเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกษตร
(สาธาฯ)โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-

รายจ่ายอื่น

35,000.00
6,000.00
6,000.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
(สาธาฯ)โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
45,680.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

45,680.00

45,680.00

-

100.00

- (สาธาฯ)โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-

-

-

45,680.00

-

-

-

-

-

45,680.00

45,680.00

-

100.00

(เคมี)โครงการสัมมนาศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

-

-

25,600.00

-

-

-

-

-

25,600.00

25,600.00

-

100.00

- (เคมี)โครงการสัมมนาศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

-

-

25,600.00

-

-

-

-

-

25,600.00

25,600.00

-

100.00

(สวล.)โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูด้ า้ นสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ยกระดับคุณภาพนักศึกษา

-

-

-

14,400.00

-

-

-

-

-

27,800.00

14,400.00

13,400.00

51.80

- โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพนักศึกษา

-

-

-

14,400.00

-

-

-

-

-

27,800.00

14,400.00

13,400.00

51.80

(การอาหารฯ)โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการอาหาร
และธุรกิจบริการ
- โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
(ชีววิทยา) โครงการศึกษาดูงานทางชีววิทยาประยุกต์
- โครงการศึกษาดูงานทางชีววิทยาประยุกต์
(ไอที) โครงการสานสัมพันธ์น้องพีแ่ ละทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการสานสัมพันธ์น้องพีแ่ ละทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(วิทย์ศึกษา)โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเตรียมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาและการนิเทศสหกิจศึกษา
- การเตรียมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาและการนิเทศสหกิจศึกษา
โครงการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบบูรณการ
- ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบบูรณการ
โครงการพัฒนาทักษะพิเศษและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- พัฒนาทักษะพิเศษและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โครงการต่อยอดความร่วมมือและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
การบูรณาการการทางานกับการเรียนการสอน

-

-

-

45,700.00

-

-

-

-

-

45,700.00

45,700.00

-

-

-

45,700.00
48,000.00
48,000.00
832,427.00
51,500.00
51,500.00
36,770.00
36,770.00
230,447.00
230,447.00
-

-

-

-

-

45,700.00
17,200.00
17,200.00
9,460.00
9,460.00
48,000.00
48,000.00
1,099,400.00
54,117.00
54,117.00
56,400.00
56,400.00
318,480.00
230,447.00
88,033.00
62,228.00

45,700.00
48,000.00
48,000.00
969,808.00
51,500.00
51,500.00
36,770.00
36,770.00
318,480.00
230,447.00
88,033.00
-

- ต่อยอดความร่วมมือและขยายเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการ
การทางานกับการเรียนการสอน

-

-

-

-

-

-

62,228.00

-

-

137,381.00
88,033.00
88,033.00
-

-

-

100.00

17,200.00
17,200.00
9,460.00
9,460.00
129,592.00
2,617.00
2,617.00
19,630.00
19,630.00
62,228.00

100.00
100.00
100.00
88.21
95.16
95.16
65.20
65.20
100.00
100.00
100.00
-

62,228.00

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งสู่
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ประกันการมีงานทา
และรายได้

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
158,400.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

จ่ายจริง

-

158,400.00

158,400.00

-

100.00

-

100.00

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

คงเหลือ

-

-

-

158,400.00

-

-

-

-

-

158,400.00

158,400.00

-

-

-

67,000.00
67,000.00
176,140.00

-

-

-

-

-

67,125.00
67,125.00
191,600.00

67,000.00
67,000.00
176,140.00

125.00
125.00
15,460.00

99.81
99.81
91.93

-

-

-

52,220.00

-

-

-

-

-

67,680.00

52,220.00

15,460.00

77.16

-

-

-

123,920.00
67,770.00

-

-

-

-

123,920.00
109,550.00

123,920.00
107,318.00

2,232.00

100.00
97.96

- พัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
เพือ่ รองรับกับพืน้ ที่ EEC

-

-

-

67,770.00

-

-

-

-

67,770.00

67,770.00

- กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-

-

-

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์กับการสร้างสรรค์การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
- ออกแบบผลิตภัณฑ์กบั การสร้างสรรค์การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
- จัดหาครุภัณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนบทความวิชาการและ
ศึกษาดูงานสัมมนาวิชาการ

-

-

-

-

-

-

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการและศึกษาดูงาน
สัมมนาวิชาการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยของ
นศ.วิศวกรรมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

- ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งสู่การผลิต
บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ประกันการมีงานทาและรายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการ งานวิจัย
ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
- พัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการงานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0
- ค่ายภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
เพือ่ รองรับกับพืน้ ที่ EEC

-

39,548.00

-

-

100.00

-

39,548.00

-

-

-

41,780.00

39,548.00

2,232.00

94.66

14,400.00

-

9,800.00

-

-

-

47,700.00

24,200.00

23,500.00

50.73

14,400.00
-

-

9,800.00
-

-

-

-

36,700.00
11,000.00
3,600.00

14,400.00
9,800.00
-

22,300.00
1,200.00
3,600.00

39.24
89.09
-

3,600.00

-

200.00
200.00

99.34
99.34

30,000.00
30,000.00

-

-

-

-

-

3,600.00

-

-

-

-

-

30,200.00
30,200.00

30,000.00
30,000.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- ซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ (ศศ.)
- อบรมให้ความรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (ตลาด)
- จัดอบรมศาสตร์ด้านการตลาดและพัฒนาบุคลิกภาพ
- เสริมความรูด้ ้านการตลาด (ตลาด)
- ประสบการณ์วชิ าชีพและนิเทศนักศึกษา
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สาขาวิชาการตลาด
- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์สาขาวิชาการตลาด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์ (นิเทศ)
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นิเทศ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- จัดซื้อครุภัณฑ์ (นิเทศ)
โครงการเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM
- โครงการพัฒนาศักยภาพและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม HRM
- โครงการผูกมิตรน้องพี่ HRM เพือ่ สร้างประชาธิปไตย
- โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน HRM
- โครงการเตรียมควาพร้อมสหกิจศึกษา HRM
- โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา HRM
- โครงการกีฬาน้องพี่ HRM (ชั้นปี 1-4)
- โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ HRM (ชั้นปี1-4)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
- กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (บัญชี)
- ศึกษาดูงาน และทานุบารุงศิปลวัฒนธรรม (บัญชี)
- ซื้อวัสดุฝึกนักศึกษา (บัญชี)
- กิจกรรมสัมมนานักศึกษากลางภาค (บัญชี)
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (บัญชี)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
418,367.00
-

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
131,360.30
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

1,838,600.00
8,000.00

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

10,400.00
9,000.00
1,400.00
96,100.00
48,000.00
48,100.00
-

-

24,500.00
24,500.00
69,860.30

-

-

-

5,000.00
85,000.00
38,000.00
12,000.00
9,000.00
24,500.00
1,500.00
100,100.00
50,100.00
50,000.00
70,000.00

-

-

-

41,500.00
28,700.00
11,600.00
1,200.00
39,250.00
16,800.00
11,050.00
5,700.00
5,700.00

-

69,860.30
-

-

-

-

70,000.00
148,600.00
28,700.00
40,600.00
26,000.00
20,500.00
11,600.00
5,000.00
15,000.00
1,200.00
147,100.00
109,500.00
8,000.00
18,000.00
5,800.00
5,800.00

จ่ายจริง
549,727.30
-

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

1,288,872.70
8,000.00

29.90
-

3,000.00

-

34,900.00
9,000.00
24,500.00
1,400.00
96,100.00
48,000.00
48,100.00
69,860.30

5,000.00
50,100.00
38,000.00
12,000.00
100.00
4,000.00
2,100.00
1,900.00
139.70

41.06
100.00
100.00
93.33
96.00
95.81
96.20
99.80

69,860.30
41,500.00
28,700.00
11,600.00
1,200.00
39,250.00
16,800.00
11,050.00
5,700.00
5,700.00

139.70
107,100.00
40,600.00
26,000.00
20,500.00
5,000.00
15,000.00
107,850.00
92,700.00
8,000.00
6,950.00
100.00
100.00

99.80
27.93
100.00
100.00
100.00
26.68
15.34
61.39
98.28
98.28

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เสริมความรูแ้ ละทักษะอาจารย์ตามศาสตร์สาขาวิชา
คอมพิวเตรอ์ธรุ กิจ (คอมพิวเตอร์)
- พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- กิจกรรมปฐมนิเทศและและเตรียมควาพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา (คอมฯ)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

- สัมมนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ให้แก่นักศึกษา (คอมฯ)

-

-

-

- ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (คอมฯ)
- กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพีค่ อมพิวเตอร์ธรุ กิจ (คอมฯ)
- ร่วมการแข่งขันกีฬาน้อง-พีส่ ีส้ม (คอมฯ)
- จัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (คอมฯ)
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว)
- จัดซื้อวัสดุฝึก วัสดุสานักงาน (ท่องเที่ยว)
- การกากับ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา
(ท่องเที่ยว)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรุก้ ารพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับและพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (วิชาการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
- การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (วิชาการ)

-

-

-

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการนาเสนิผลงานวิจัย
การเขียนผลงานทางวิชาการและการเพิม่ พูนองค์ความรู้
ทางด้านศาสตร์การจัดการของอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
- การจัดทาผลงานวิชาากร การนาเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วม
อบมตามศาสตร์ (การจัดการ)
โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะอาจารย์ตามศาสตร์
- ศึกษาดูงาน (การจัดการ)

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
9,080.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

96,400.00
30,000.00

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

9,080.00
-

9.42
-

26,600.00
2,100.00

-

-

-

-

-

-

26,600.00
2,100.00

2,190.00

-

-

-

-

-

2,700.00

2,190.00

510.00

81.11

-

6,890.00

-

-

-

-

-

6,890.00

6,890.00

-

100.00

-

-

28,516.00

-

-

-

-

-

15,000.00
5,200.00
7,910.00
134,200.00

28,516.00

15,000.00
5,200.00
7,910.00
105,684.00

21.25

-

-

-

26,260.00
2,256.00

-

-

-

-

-

96,600.00
10,000.00
6,000.00

26,260.00
2,256.00

70,340.00
10,000.00
3,744.00

27.18
37.60

-

-

-

-

-

-

-

-

21,600.00
71,000.00
50,000.00

21,600.00
71,000.00
50,000.00

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

21,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00

5,000.00

21,000.00
20,000.00
20,000.00
25,000.00

16.67

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

30,000.00

5,000.00

25,000.00

16.67

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000.00
35,000.00

35,000.00
35,000.00

-

-

-

-

87,320.00
30,000.00

-

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
1,200.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187,321.00

-

- อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักขายและนักบริการ
ครัง้ ที่ 2 (CP)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการนาเสนอด้วยเทคโนโลยี (CP)
- การเสริมทักษะนอกห้องเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม
น้อมนาจิตอาสา (CP)

-

-

-

8,300.00

-

-

-

-

7,660.00
-

- แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างวิชาการ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ
และเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม (CP)
- อบรมความรูก้ อ่ นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครัง้ ที่ 1 (CP)
- อบรมความรูก้ อ่ นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครัง้ ที2่ (CP)

-

-

-

-

-

-

- เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ดิจิทัล (การจัดการ)
- นิเทศนักศึกษาภาคปกติ (การจัดการ)
- ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาคพิเศษ (การจัดการ)
- พัฒนาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (การจัดการ)
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูต้ ามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพือ่ สร้างความเป็นเพลเมืองที่รคุ้ ุณค่า
และความเป็นไทย
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
- กีฬาสานสัมพันธ์ น้อง - พีส่ ีส้ม ประจาปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพือ่ พัฒนาการสอน
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (CP)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพือ่ สร้างสมรรถระที่เป็นเลิศ
ของทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาองค์ความู้ด้านวิชาการและวิจัย (MBA)
- การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
- การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักธุรกิจ (MBA)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

1,200.00
-

-

3,395.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

129,300.00

จ่ายจริง
1,200.00

-

-

-

-

-

80,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00
30,000.00
14,300.00
118,000.00

-

-

-

-

-

33,200.00
84,800.00
20,000.00
20,000.00
34,100.00

-

-

-

14,800.00
7,850.00
11,450.00
591,800.00

224,321.00

-

-

-

-

8,300.00

8,300.00

-

-

-

-

-

7,660.00
74,260.00

7,660.00
-

-

-

-

-

-

41,200.00

-

-

-

-

-

3,920.00
13,500.00

37,000.00

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

1,200.00
-

-

3,395.00
-

128,100.00

0.93

80,000.00

-

3,800.00
30,000.00
14,300.00
118,000.00

24.00
-

33,200.00
84,800.00
20,000.00
20,000.00
34,100.00

-

14,800.00
7,850.00
11,450.00
367,479.00

37.90

-

100.00

74,260.00

100.00
-

41,200.00

-

525.00
13,500.00

86.61
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
- การนิเทศก์การปฏิบัติงานของนักศึกษาสถานประกอบการ (CP)
- การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ (CP)
- ปรับพืน้ ฐานความรูก้ อ่ นเข้าศึกษา (CP)
- ปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกาา (CP)
- การทาความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทาสัญญารับทุน
ครัง้ ที่ 1 (CP)
- การเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ
- กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประจาปีการศึกษา 2564 (CP)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

- การสารวจความพร้อมในการทาธุรกิจแฟรน์ไซส์บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย รายวิชาการจัดการแฟรนไซส์
และคู่ค้าทางธุรกิจ (CP)

-

-

-

- การสารวจลักษณะการประกอบธุรกิจ บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับวิจัย รายวิชาการจัดการธุรกิจกาค้าสมัยใหม่ (CP)

-

-

- การจัดทาคู่มือการปฏิบัติสาหรับพนักงานปฏิบัติงานในรูปแบบ
Inforgraphice บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ รายวิชาการเรียนรูภ้ าคปฏิบัติด้านการจัด
การธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 (CP)

-

- การจัดทาคู่มือขั้นตอนการนาสินค้าท้องถิ่น เข้าจาหน่ายในร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น บูรณาการการจัดการรเียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ รายวิชาการจัดการสินค้าและบริการ (CP)

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
98,960.00
7,800.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

120,440.00
140,620.00
23,400.00
4,400.00
7,800.00

จ่ายจริง
98,960.00
7,800.00

จ่ายจริง
ร้อยละ

21,480.00
140,620.00
23,400.00
4,400.00
-

82.17
100.00

40,150.00
1,950.00

-

-

-

-

-

-

40,150.00
1,950.00

5,300.00

-

-

-

-

-

5,300.00

5,300.00

-

100.00

-

5,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

-

100.00

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

-

100.00

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

-

100.00

- สร้างจิตสานึกรักความเป็นไทย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมศาสนาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาองค์การและการจัดการ (CP)

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

-

100.00

- สร้างจิตสานึกรักความเป็นไทย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมศาสนาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบฐูรณาการ (CP)
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (CP)
- จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาฯ (CP)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

37,000.00
36,900.00

-

35,906.00

-

37,000.00
-

-

คงเหลือ

-

37,000.00
35,906.00

5,000.00

-

994.00

100.00
97.31

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
- ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
- ค่าเดินทางประธานสอบวิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- การจัดการเรียนการสอนด้านสังคม
- ค่าเดินทางประธานสอบวิทยานิพนธ์
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าระบัณฑิตศึกษา
- โครงการการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
สาหรับนักศึกษาใหม่
- โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
- โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
- โครงการการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
โครงการสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา วัสดุและอุปกรณ์
สานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา
นาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ค่าใช้จ่ายในการเตรีมงานฝึกซ้อมและนาบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจาปี 2564
- กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา รางวัลเพชรสารภี
ประจาปีการศึกษา 2564

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
1,434,969.00
61,492.00
61,492.00
1,338,112.00
1,317,000.00
21,112.00
15,620.00
180.00
15,440.00
9,815.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

2,827,980.00
373,560.00
361,360.00
12,200.00
2,400,700.00
2,357,800.00
42,900.00
16,520.00
1,000.00
15,520.00
27,200.00
4,900.00

1,434,969.00
61,492.00
61,492.00
1,338,112.00
1,317,000.00
21,112.00
15,620.00
180.00
15,440.00
9,815.00
-

1,393,011.00
312,068.00
299,868.00
12,200.00
1,062,588.00
1,040,800.00
21,788.00
900.00
820.00
80.00
17,385.00
4,900.00

50.74
16.46
17.02
55.74
55.86
49.21
94.55
18.00
99.48
36.08
-

จัดสรร

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

4,765.00
5,050.00
9,930.00
9,930.00
20,360.00

-

-

-

-

-

6,900.00
6,900.00
8,500.00
10,000.00
10,000.00
1,800,000.00

4,765.00
5,050.00
9,930.00
9,930.00
20,360.00

2,135.00
1,850.00
8,500.00
70.00
70.00
1,779,640.00

69.06
73.19
99.30
99.30
1.13

-

-

-

20,360.00
20,360.00

-

-

-

-

-

1,800,000.00
1,800,000.00

20,360.00
20,360.00

1,779,640.00
1,779,640.00

1.13
1.13

-

-

-

31,390.00
31,390.00
12,390.00

-

-

-

-

-

34,000.00
34,000.00
15,000.00

31,390.00
31,390.00
12,390.00

2,610.00
2,610.00
2,610.00

92.32
92.32
82.60

-

-

-

19,000.00

-

-

-

-

-

19,000.00

19,000.00

-

100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
แผนงาน : บริหารจัดการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- อากรแสตมป์
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากร
- .ประชุมกรรมการประจาคณะ
- ค่าสมาชิกสภาคณบดีแห่งประเทศไทย จานวน 2 แห่ง
- ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร/สานักงาน
- ปรับปรุง อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม
- จัดหาครุภัณฑ์
- จัดจ้างถ่ายเอกสาร
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์
แพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
พัฒนากิจกรรมด้านแผน พัฒนาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
และระดับคณะฯ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช
24,010,818.43
18,005,981.02
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
848,216.00
4,000.00
848,216.00
4,000.00
214,410.00
214,410.00
497,853.00
4,000.00
497,853.00
4,000.00
135,953.00
5,782.00
130,171.00
40,102,470.93 7,264,019.36
12,250,163.01 2,664,353.09
851,320.00
12,750.84
84,000.00
84,000.00
480,000.00
12,750.84
72,500.00
12,750.84
400,000.00
7,500.00
287,320.00
-

-

-

-

287,320.00
82,370.00
75,750.00
75,750.00
6,620.00

-

-

-

-

6,620.00

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
2,060,857.66
917,537.86
146,755.01
48,900.00
48,900.00
97,855.01
97,855.01
-

-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

880,000.00
880,000.00
230,000.00
230,000.00
512,500.00
503,780.00
8,720.00
137,500.00
6,000.00
131,500.00
94,718,740.00
42,895,240.00
1,086,320.00
84,000.00
84,000.00
615,000.00
112,140.00
20,000.00
25,200.00
400,000.00
50,000.00
7,660.00
387,320.00

852,216.00
852,216.00
214,410.00
214,410.00
501,853.00
497,853.00
4,000.00
135,953.00
5,782.00
130,171.00
84,083,055.18
37,810,273.78
1,030,825.85
84,000.00
84,000.00
561,650.84
72,500.00
20,000.00
12,750.84
400,000.00
48,900.00
7,500.00
385,175.01

27,784.00
27,784.00
15,590.00
15,590.00
10,647.00
5,927.00
4,720.00
1,547.00
218.00
1,329.00
10,635,684.82
5,084,966.22
55,494.15
53,349.16
39,640.00
12,449.16
1,100.00
160.00
2,144.99

96.84
96.84
93.22
93.22
97.92
98.82
45.87
98.87
96.37
98.99
88.77
88.15
94.89
100.00
100.00
91.33
64.65
100.00
50.60
100.00
97.80
97.91
99.45

-

100,000.00
287,320.00
208,750.00
75,750.00
75,750.00
7,000.00

97,855.01
287,320.00
208,370.00
75,750.00
75,750.00
6,620.00

2,144.99
380.00
380.00

97.86
100.00
99.82
100.00
100.00
94.57

-

7,000.00

6,620.00

380.00

94.57

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

7,413,498.80
3,471,898.80
20,000.00
20,000.00
20,000.00
-

3,231,390.00
500,340.00
-

126,000.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ทุนสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากร (ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คณะ) พัฒนาและบริหารจัดการสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- พัฒนาและบริหารจัดการสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
- ค่าโทรศัพท์สานักงาน และโทรศัพท์คณบดี
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการ สนง.คณะวิทย์ฯ
(คณะ) ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
ทุนสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนทุกการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากร (ของบประมาณเพิม่ )
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
ทุนสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากร (ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาการจัดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
- จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุการศึกษา (สนง)
- ปรับปรุง ซ่อมแซม และจ้างบริการต่าง ๆ (สนง)
- ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- จัดซื้อครุภัณฑ์ (สนง)
- สนับสนุนการเพิม่ พูนความรูส้ าหรับผู้บริหาร
- สนับสนุนการอ่านผลงานวิชาการของบุคลาการสายวิชาการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
174,445.00
4,406.60
4,000.00
4,406.60

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
96,373.00
96,373.00
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

4,000.00
77,445.00
77,445.00
93,000.00
93,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
228,217.00
63,000.00
63,000.00
122,238.00

4,406.60
17,359.23
17,359.23

96,373.00
80,889.25
46,890.00

-

-

-

-

6,640.00
12,546.00
94,052.00
-

17,359.23
-

46,890.00
-

-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

126,000.00
126,000.00
52,198.80
-

-

126,000.00
126,000.00
501,298.80
156,100.00

126,000.00
126,000.00
327,423.40
104,779.60

173,875.40
51,320.40

100.00
100.00
65.32
67.12

52,198.80
52,198.80
114,800.00
114,800.00
114,800.00
-

-

51,763.00
7,800.00
96,537.00
200,000.00
200,000.00
93,000.00
93,000.00
52,198.80
52,198.80
156,800.00
42,000.00
42,000.00
114,800.00
114,800.00
619,700.00
63,000.00
63,000.00
314,600.00

4,000.00
4,406.60
96,373.00
77,445.00
77,445.00
93,000.00
93,000.00
52,198.80
52,198.80
156,800.00
42,000.00
42,000.00
114,800.00
114,800.00
326,465.48
63,000.00
63,000.00
186,487.23

47,763.00
3,393.40
164.00
122,555.00
122,555.00
293,234.52
128,112.77

7.73
56.49
99.83
38.72
38.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
52.68
100.00
100.00
59.28

-

14,530.00
50,000.00
122,000.00
24,000.00
46,900.00
20,000.00
12,000.00

6,640.00
12,546.00
94,052.00
17,359.23
46,890.00
-

7,890.00
37,454.00
27,948.00
6,640.77
10.00
20,000.00
12,000.00

45.70
25.09
77.09
72.33
99.98
-

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
- การสืบสานความเป็นไทย ทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิตอาสา คณะวิทยาการจัดกา (สนง)
- การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการดาเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ (สนง)
โครงการพัฒนางานด้านการวางแผนและพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
- จัดทารายงานประจาปี
- การทบทวนการเขียนรายงานผลการดาเนินงานตามกระบวนการ
ของแต่ละตัวบ่งชี้ (งานแผน)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน
- บุคลากรจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารจัดการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
- บริหารจัดการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
- ค่าโทรศัพท์คณบดี และค่าโทรศัพท์สานักงาน
- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี สคบท.
- คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
- โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จ่ายค่าประกันของเสียหายและจ่ายถอนคืนค่าลงทะเบียน
ถอนคืนเงินนักศึกษาโครงการความร่วมมือ มรร.กับจีน
- จ่ายค่าประกันของเสียหายและจ่ายถอนคืนค่าลงทะเบียน
บริหารจัดการหน่วยงานคลัง
- บริหารจัดการหน่วยงานคลัง
- ค่าโทรศัพท์ประจาสานักงาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

9,000.00
42,979.00

-

-

-

-

7,200.00

-

-

23,999.00
11,780.00
820,239.73
784,234.19
784,234.19
36,005.54
36,005.54
8,611,896.35

-

18,005,981.02

-

-

-

-

-

-

155,373.00
155,373.00
-

4,762.60
4,762.60
4,762.60
2,606,507.34
9,145.46
9,145.46

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
33,999.25
33,999.25
30,800.00
30,800.00
30,800.00
226,205.60

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

11,970.00

-

-

-

13,200.00
34,100.00
34,100.00
208,000.00

-

-

-

-

3,158,900.00

จ่ายจริง

คงเหลือ
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

11,970.00

-

9,000.00
33,999.25
33,999.25
42,979.00

4,200.00
100.75
100.75
165,021.00

68.18
99.70
99.70
20.66

36,000.00
25,000.00
17,000.00

7,200.00

36,000.00
25,000.00
9,800.00

42.35

353,840.00
353,840.00
292,560.00
61,280.00
146,500.00

80,000.00
50,000.00
1,484,320.00
1,442,320.00
1,039,280.00
8,400.00
30,800.00
10,000.00
292,560.00
61,280.00
42,000.00
42,000.00
36,125,716.20

23,999.00
11,780.00
1,209,642.33
1,173,636.79
784,234.19
4,762.60
30,800.00
292,560.00
61,280.00
36,005.54
36,005.54
32,755,990.31

56,001.00
38,220.00
274,677.67
268,683.21
255,045.81
3,637.40
10,000.00
5,994.46
5,994.46
3,369,725.89

30.00
23.56
81.49
81.37
75.46
56.70
100.00
100.00
100.00
85.73
85.73
90.67

-

-

-

146,500.00

400,000.00

146,500.00

253,500.00

36.63

-

-

-

146,500.00
-

400,000.00
205,000.00
193,000.00
12,000.00

146,500.00
164,518.46
155,373.00
9,145.46

253,500.00
40,481.54
37,627.00
2,854.54

36.63
80.25
80.50
76.21

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนด TORฯ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนด TOR ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ค่าขนส่งไปรษณีย์
- ค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บริหารหน่วยงานพัสดุ
- บริหารหน่วยงานพัสดุ
- บริหารหน่วยงานพัสดุ
วัสดุในการบริหารงานส่วนกลาง
- ค่าวัสดุในการบริหารงานส่วนกลาง
- จัดซื้อครุภัณฑ์การบริหารงานส่วนกลาง
ซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารจัดการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย
ทุนสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากร
หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ค่าสาธารณูปโภค
- จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
(มาจากค่าสาธารฯ)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คุมงาน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/คุมงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอาคารสถานที่
- ค่าโทรศัพท์หน่วยงานอาคารสถานที่
- จัดหาครุภัณฑ์งานอาคาร
- ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร งานอาคารสถานที่

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

รายจ่ายอื่น

-

-

-

2,406,000.00
2,406,000.00
60,000.00
60,000.00

2,396,940.18
2,396,940.18
35,600.00
35,600.00

9,059.82
9,059.82
24,400.00
24,400.00

99.62
99.62
59.33
59.33

-

-

-

200,000.00
200,000.00
128,700.00
123,700.00
5,000.00
2,165,300.00
2,045,995.00
119,305.00
1,730,000.00
1,730,000.00

189,495.00
189,495.00
64,882.10
61,974.00
2,908.10
2,150,221.45
2,032,271.85
117,949.60
1,028,912.45
1,028,912.45

10,505.00
10,505.00
63,817.90
61,726.00
2,091.90
15,078.55
13,723.15
1,355.40
701,087.55
701,087.55

94.75
94.75
50.41
50.10
58.16
99.30
99.33
98.86
59.47
59.47

-

-

-

35,600.00
35,600.00

2,396,940.18
2,396,940.18
-

-

-

-

61,974.00
61,974.00
2,032,271.85
2,032,271.85
1,028,912.45
1,028,912.45

189,495.00
189,495.00
2,908.10
2,908.10
-

-

1,369,512.00
1,369,512.00
-

-

-

-

-

-

18,124,900.00
16,728,500.00
1,396,400.00
7,001.20
7,001.20

18,062,675.60
16,693,163.60
1,369,512.00
-

62,224.40
35,336.40
26,888.00
7,001.20
7,001.20

99.66
99.79
98.07
-

-

16,693,163.60
16,693,163.60
-

-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

117,949.60
117,949.60
-

-

-

-

197,600.00
197,600.00

-

-

-

-

-

494,000.00
494,000.00

197,600.00
197,600.00

296,400.00
296,400.00

40.00
40.00

-

-

-

296,300.00
296,300.00

-

-

-

-

-

300,000.00
300,000.00

296,300.00
296,300.00

3,700.00
3,700.00

98.77
98.77

-

-

-

8,025.00
8,025.00

-

-

-

-

80,000.00
6,000.00
35,000.00
39,000.00

43,025.00
35,000.00
8,025.00

36,975.00
6,000.00
30,975.00

53.78
100.00
20.58

35,000.00
35,000.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งานยานพาหนะ
บริหารจัดการงานยานพาหนะ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส/อะไหล่
- ซ่อมบารุงรถมหาวิทยาลัย
- ประกันภัยรถยนต์ พรบ.ภาษี
พัฒนางานยานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
และวัสดุสานักงาน
ศูนย์ภาษา
จัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศของศูนย์ภาษา
- ค่าจ้างชั่วคราว/เงินสมทบค่าจ้าง/ค่าเช่าบ้าน
- ค่าประกันสังคม
บริหารงานศูนย์ภาษา
- บริหารจัดการงานศูนย์ภาษา
- โทรศัพท์สานักงานศูนย์ภาษา
งานนิตกิ ร
โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
- เบี้ยประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่มในการประชุม
คณะกรรมการสอบสวน และค่าที่พักและค่าเดินทางไปราชการ
ของคณะกรรมการสอบสวน
- ค่าธรรมเนียมศาล
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานนิตกิ าร
- ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม
ของบุคลากรในหน่วยงานนิติการ
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
งานนโยบายและแผน
บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการกากับและเสนอแนะ
การลงทุนมหาวิทยาลัย
- การประชุมคณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุน
ของมหาวิทยาลัย

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช
-

1,312,817.42
1,312,817.42
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค

-

2,305,269.05
1,552,449.60
451,313.66
301,505.79
5,560.00
5,560.00

-

20,830.00
20,830.00
64,595.00
64,595.00
-

-

2,363.36
2,363.36

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

-

-

-

-

3,000,000.00
1,760,000.00
875,000.00
365,000.00
50,000.00
50,000.00

2,305,269.05
1,552,449.60
451,313.66
301,505.79
5,560.00
5,560.00

694,730.95
207,550.40
423,686.34
63,494.21
44,440.00
44,440.00

76.84
88.21
51.58
82.60
11.12
11.12

-

-

-

-

1,360,600.00
1,316,350.00
44,250.00
80,000.00
77,000.00
3,000.00

1,333,647.42
1,312,817.42
20,830.00
66,958.36
64,595.00
2,363.36

26,952.58
3,532.58
23,420.00
13,041.64
12,405.00
636.64

98.02
99.73
47.07
83.70
83.89
78.78

-

-

-

363,442.00
360,442.00

-

-

-

-

-

450,000.00
400,000.00

363,442.00
360,442.00

86,558.00
39,558.00

80.76
90.11

-

-

-

3,000.00
-

-

-

-

-

-

50,000.00
70,000.00
35,000.00

3,000.00
-

47,000.00
70,000.00
35,000.00

6.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000.00

35,000.00

-

-

-

-

98,930.00

-

-

-

-

-

135,000.00

98,930.00

36,070.00

73.28

-

-

-

98,930.00

-

-

-

-

-

135,000.00

98,930.00

36,070.00

73.28

-

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน
- ค่าโทรศัพท์ กองนโยบายและแผน และ กองนโยบายและแผน(บางคล้า
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
และวัสดุสานักงาน
- จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564
- จัดทาเอกสารรายงานประจาปี 2563
- จัดทาเอกสารสารสนเทศ 2563
- จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดทาแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2564-2568)
- การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
- การติดตามประเมินผลโครงการ
งานประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมที่ 2 ค่าโทรศัพท์สานักงาน
- กิจกรรมที่ 3 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
กองพัฒนานักศึกษา
บริหารสานักงานกองพัฒนานักศึกษา (เงินรายได้)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงานกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์
- จัดซื้อครุภัณฑ์
สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
110,623.00
1,984.85
1,984.85
6,623.00
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

9,200.00
60,000.00
34,800.00
84,680.00
50,820.00

-

-

-

-

18,000.00
15,860.00

-

-

-

-

229,252.00
229,252.00
6,310.00
6,310.00

-

-

-

-

-

-

136,837.00
136,837.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
5,617.50
5,617.50
-

จ่ายจริง

-

150,000.00
3,000.00
22,000.00

118,225.35
1,984.85
6,623.00

31,774.65
1,015.15
15,377.00

78.82
66.16
30.10

-

-

9,200.00
70,000.00
40,000.00
5,800.00
178,065.00
80,765.00

9,200.00
60,000.00
34,800.00
5,617.50
84,680.00
50,820.00

10,000.00
5,200.00
182.50
93,385.00
29,945.00

100.00
85.71
87.00
96.85
47.56
62.92

-

-

-

67,400.00
29,900.00

18,000.00
15,860.00

49,400.00
14,040.00

26.71
53.04

รายจ่ายอื่น

-

-

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

เงินอุดหนุน

1,017.57
-

18,207.50
-

-

-

-

842,250.00
842,250.00
100,000.00
77,600.00

229,252.00
229,252.00
25,535.07
6,310.00

612,998.00
612,998.00
74,464.93
71,290.00

27.22
27.22
25.54
8.13

1,017.57
-

18,207.50

-

-

-

2,400.00
20,000.00

1,017.57
18,207.50

1,382.43
1,792.50

42.40
91.04

2,652.82
2,652.82
-

49,431.00
49,431.00
-

-

-

250,000.00
195,800.00
4,200.00
50,000.00
3,158,900.00

188,920.82
136,837.00
2,652.82
49,431.00
3,158,900.00

61,079.18
58,963.00
1,547.18
569.00
-

75.57
69.89
63.16
98.86
100.00

3,158,900.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
724,575.03
6,000.00
324,214.93
6,000.00
30,200.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

1,900,000.00
1,348,290.00
34,900.00

1,034,130.03
613,769.93
30,200.00

865,869.97
734,520.07
4,700.00

54.43
45.52
86.53

-

-

-

24,925.00

13,250.00

11,675.00

53.16

283,555.00
-

-

-

-

298,910.00
6,000.00
283,555.00
700,000.00
400,600.00
400,600.00

280,764.93
6,000.00
283,555.00
400,360.10
400,360.10

18,145.07
700,000.00
239.90
239.90

93.93
100.00
100.00
99.94
99.94

-

-

-

13,250.00

-

-

-

280,764.93
400,360.10
400,360.10

พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

100,000.00

20,000.00

80,000.00

20.00

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

100,000.00

20,000.00

80,000.00

20.00

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2564-2568)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,110.00

-

51,110.00

-

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการฯ ระยะ 5 ปี (2564-2568)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการจัดทาแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2564-2568) (ของบประมาณเพิม่ )
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
บริหารจัดการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (ปจ)
- บริหารงานสานักงาน
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,110.00

-

51,110.00

-

-

-

-

21,935.00
21,935.00
21,935.00

-

-

-

-

-

21,935.00
21,935.00
21,935.00

21,935.00
21,935.00
21,935.00

-

-

-

27,049.00
27,049.00
27,049.00
-

-

-

-

116,000.00
116,000.00
73,000.00
10,000.00
33,000.00

67,575.48
67,575.48
27,049.00
7,566.48
32,960.00

- โครงการอบรมนักศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมและ
สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าโทรศัพท์ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- ค่าเช่าลิขสิทธิซ์ อฟแวร์ (เงินเหลือจ่าย)
ดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
- ดูแล บารุง รักษาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
303,555.00
283,555.00
-

6,000.00
-

7,566.48
7,566.48
7,566.48
-

-

32,960.00
32,960.00
32,960.00

48,424.52
48,424.52
45,951.00
2,433.52
40.00

100.00
100.00
100.00
58.25
58.25
37.05
75.66
99.88

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าตอบแทนผู้บริหารเทียบเท่าเงินประจาตาแหน่ง
- ค่าตอบแทนผู้บริหารเทียบเท่าเงินประจาตาแหน่ง
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าโทรศัพท์ ผอ.สกพ.
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โครงการบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- บริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ค่าบริหารจัดการสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ค่าสาธารณูปโภค
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
- จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะฯ
บริหารงานอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ เติม)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ -สาขานิติศาสตร์)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช
6,004,837.41
-

-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
466,619.90
5,000.00
374,400.00
374,400.00
92,219.90
5,000.00
92,219.90
5,000.00
199,496.00
199,496.00
199,496.00
27,852,307.92 4,599,666.27
2,015,120.00
1,848,680.00
1,848,680.00
166,440.00
166,440.00
2,518,916.00
6,894.66
208,091.00
6,894.66
208,091.00
6,894.66
22,000.00
22,000.00
965,085.00
965,085.00
1,323,740.00
1,274,240.00
49,500.00

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
1,143,319.80
175,200.00
175,200.00
15,200.00
160,000.00
-

-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

2,731,050.00
1,397,850.00
1,397,850.00
1,397,850.00
322,850.00
-

474,400.00
374,400.00
374,400.00
100,000.00
94,000.00
6,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
51,823,500.00
3,770,700.00
3,576,980.00
1,853,480.00
1,723,500.00
193,720.00
193,720.00
3,229,960.00
409,300.00
222,100.00
12,000.00
15,200.00
160,000.00
22,000.00
22,000.00

471,619.90
374,400.00
374,400.00
97,219.90
92,219.90
5,000.00
199,496.00
199,496.00
199,496.00
46,272,781.40
3,412,970.00
3,246,530.00
1,848,680.00
1,397,850.00
166,440.00
166,440.00
3,023,860.66
390,185.66
208,091.00
6,894.66
15,200.00
160,000.00
22,000.00
22,000.00

2,780.10
2,780.10
1,780.10
1,000.00
504.00
504.00
504.00
5,550,718.60
357,730.00
330,450.00
4,800.00
325,650.00
27,280.00
27,280.00
206,099.34
19,114.34
14,009.00
5,105.34
-

99.41
100.00
100.00
97.22
98.11
83.33
99.75
99.75
99.75
89.29
90.51
90.76
99.74
81.11
85.92
85.92
93.62
95.33
93.69
57.46
100.00
100.00
100.00
100.00

322,850.00
322,850.00
-

1,304,950.00
982,100.00
322,850.00
1,493,710.00
1,326,710.00
167,000.00

1,287,935.00
965,085.00
322,850.00
1,323,740.00
1,274,240.00
49,500.00

17,015.00
17,015.00
169,970.00
52,470.00
117,500.00

98.70
98.27
100.00
88.62
96.05
29.64

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

3,941,600.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- รองรับภารกิจเร่งด่วน (ของบประมาณเพิม่ -รองรับการตรวจ
ติดตามการ ดนง.มรภ.ขององคมนตรี)
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โทรศัพท์สานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- รองรับภารกิจเร่งด่วน (ของบประมาณเพิม่ -รองรับการตรวจ
ติดตามการ ดนง.มรภ.ขององคมนตรี)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาการจัดการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
1,720,745.00
49,000.00
49,000.00
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

80,100.00
72,100.00
8,000.00

-

-

-

584,280.00
584,280.00
1,007,365.00
1,007,365.00
945,362.50
225,600.00
225,600.00
30,720.00
30,720.00

-

-

-

172,772.50
172,772.50
516,270.00
516,270.00
3,565,296.00
749,950.00
749,950.00
2,815,346.00
2,815,346.00

7,651.94
7,651.94
7,651.94
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน
-

รายจ่ายอื่น
447,150.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

2,406,980.00
49,000.00
49,000.00

2,167,895.00
49,000.00
49,000.00

239,085.00
-

90.07
100.00
100.00

86,280.00
78,280.00
8,000.00

80,100.00
72,100.00
8,000.00

6,180.00
6,180.00
-

92.84
92.11
100.00

-

-

-

-

-

-

447,150.00
447,150.00
176,900.00
-

1,224,230.00
606,480.00
617,750.00
1,047,470.00
1,047,470.00
1,295,222.50
245,000.00
233,000.00
12,000.00
55,000.00
55,000.00

1,031,430.00
584,280.00
447,150.00
1,007,365.00
1,007,365.00
1,129,914.44
233,251.94
225,600.00
7,651.94
30,720.00
30,720.00

192,800.00
22,200.00
170,600.00
40,105.00
40,105.00
165,308.06
11,748.06
7,400.00
4,348.06
24,280.00
24,280.00

84.25
96.34
72.38
96.17
96.17
87.24
95.20
96.82
63.77
55.85
55.85

-

-

-

176,900.00
176,900.00
386,300.00
386,300.00
386,300.00
-

451,672.50
172,772.50
278,900.00
543,550.00
543,550.00
4,299,326.00
1,451,600.00
809,950.00
641,650.00
2,847,726.00
2,847,726.00

349,672.50
172,772.50
176,900.00
516,270.00
516,270.00
3,951,596.00
1,136,250.00
749,950.00
386,300.00
2,815,346.00
2,815,346.00

102,000.00
102,000.00
27,280.00
27,280.00
347,730.00
315,350.00
60,000.00
255,350.00
32,380.00
32,380.00

77.42
100.00
63.43
94.98
94.98
91.91
78.28
92.59
60.20
98.86
98.86

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารงานอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
งานธุรการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ของบประมาณเพิม่ )
บริหารจัดการงานธุรการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- บริหารจัดการงานธุรการ
งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ
- บริหารจัดการงานประชุมและพิธกี าร
- จัดซื้อครุภัณฑ์งานประชุมและพิธกี าร
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ของบประมาณเพิม่ )
งานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
- ค่าสัญญาณเคเบิ้ลทีวี
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
งานเลขา กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหารและผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
- ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหารและผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
- สนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช
6,004,837.41
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
1,800.00
1,800.00
1,800.00
15,338,186.97 4,561,137.61

-

-

-

52,397.50
52,397.50

-

-

-

10,860.00
10,860.00
-

-

-

-

294,200.00
294,200.00
236,324.00
236,324.00

-

-

-

121,066.11
121,066.11
316,640.00
316,640.00

1,551.50
1,551.50
5,000.00
5,000.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
767,516.80
-

เงินอุดหนุน
2,110,900.00

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

-

1,800.00
1,800.00
1,800.00
31,970,727.57

1,800.00
1,800.00
1,800.00
28,782,578.79

3,188,148.78

100.00
100.00
100.00
90.03

รายจ่ายอื่น

2,450.00
2,450.00
-

-

-

-

2,500.00
2,500.00
60,000.00
7,200.00
52,800.00

2,450.00
2,450.00
53,949.00
1,551.50
52,397.50

50.00
50.00
6,051.00
5,648.50
402.50

98.00
98.00
89.92
21.55
99.24

53,821.00
53,821.00

-

-

-

120,900.00
66,933.40
53,966.60

64,681.00
10,860.00
53,821.00

56,219.00
56,073.40
145.60

53.50
16.23
99.73

45,796.00
45,796.00
-

-

-

-

47,000.00
47,000.00
300,000.00
295,000.00
5,000.00
304,940.00
304,940.00

45,796.00
45,796.00
299,200.00
294,200.00
5,000.00
236,324.00
236,324.00

1,204.00
1,204.00
800.00
800.00
68,616.00
68,616.00

97.44
97.44
99.73
99.73
100.00
77.50
77.50

-

135,000.00
124,100.00
10,900.00
325,000.00
325,000.00

131,966.11
121,066.11
10,900.00
316,640.00
316,640.00

3,033.89
3,033.89
8,360.00
8,360.00

97.75
97.56
100.00
97.43
97.43

-

-

10,900.00
10,900.00
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บริหารจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร/โทรศัพท์สานักงาน
- ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดซื้อวัสดุ
- สนับสนุนงานประชุมวิชาการประจาปีฯ
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สมทบกองทุนสวัสดิการ
- เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการหน่วยงานบริหารงานบุคคล
- ค่าโทรศัพท์หน่วยงานบริหารงานบุคคล
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
- ค่าตอบแทนเงินรางวัลในการทาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ
- ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ
พัฒนาบุคลากรกลาง
- ดาเนินการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
91,567.10
55,767.00
55,767.00
50,340.00
41,227.10
279,957.50
179,957.50
100,000.00
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

5,807,512.25
5,807,512.25

-

-

-

-

38,948.00
38,948.00

-

-

-

-

390,075.50
16,450.00

-

-

-

345,625.50
28,000.00
494,945.00
494,945.00
79,368.00
79,368.00

4,805.37
4,805.37
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
111,200.00
111,200.00
-

-

เงินอุดหนุน
100,000.00
100,000.00
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

จ่ายจริง

-

290,000.00
68,000.00
12,480.00
57,600.00
51,920.00
100,000.00
458,290.00
185,390.00
112,900.00
160,000.00

247,334.10
55,767.00
50,340.00
41,227.10
100,000.00
391,157.50
179,957.50
111,200.00
100,000.00

42,665.90
12,233.00
12,480.00
7,260.00
10,692.90
67,132.50
5,432.50
1,700.00
60,000.00

85.29
82.01
87.40
79.41
100.00
85.35
97.07
98.49
62.50

213,897.75
213,897.75

96.45
96.45

รายจ่ายอื่น

คงเหลือ

-

-

-

6,021,410.00
6,021,410.00

5,807,512.25
5,807,512.25

87,740.00
87,740.00
-

-

-

-

126,688.00
87,740.00
38,948.00

126,688.00
87,740.00
38,948.00

71,660.50
-

-

-

2,000,000.00
2,000,000.00
505,750.00
14,400.00
17,800.00

2,000,000.00
2,000,000.00
466,541.37
4,805.37
16,450.00

39,208.63
9,594.63
1,350.00

100.00
100.00
92.25
33.37
92.42

71,660.50
-

-

-

372,750.00
72,800.00
28,000.00
500,000.00
500,000.00
80,000.00
80,000.00

345,625.50
71,660.50
28,000.00
494,945.00
494,945.00
79,368.00
79,368.00

27,124.50
1,139.50
5,055.00
5,055.00
632.00
632.00

92.72
98.43
100.00
98.99
98.99
99.21
99.21

2,000,000.00
2,000,000.00
-

-

100.00
100.00
100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬาบุคลากร
- กีฬาบุคลากร
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานบางคล้า
บริหารงานบุคลากร บางคล้า
- บริหารงานบุคลากร บางคล้า
- บริหารงานบุคลากร ประกันสังคม บางคล้า
บริหารงานหน่วยงาน บางคล้า
- บริหารงานหน่วยงาน บางคล้า
บริหารงานบารุงรักษาทรัพย์สิน บางคล้า
- บริหารงานบารุงรักษาทรัพย์สิน บางคล้า
- บริหารงานบารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ บางคล้า
บริหารงานค่าสาธารณูปโภค บางคล้า
- บริหารงานค่าสาธารณูปโภค บางคล้า
บริหารวัสดุกลาง บางคล้า
- บริหารงานวัสดุกลาง บางคล้า
บริหารงานค่าพาหนะ บางคล้า
- บริหารงานค่าพาหนะ บางคล้า
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ของบประมาณเพิม่ )
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ของบประมาณเพิม่ )
- รองรับภารกิจเร่งด่วน (ของบประมาณเพิม่ )
โครงการบริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
- บริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
166,000.00
166,000.00
-

-

ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

85,000.00
85,000.00

-

192,725.00
192,725.00
166,843.03
166,843.03
2,175,610.63
2,175,610.63
999,605.95
999,605.95
1,364,703.40
1,364,703.40

-

236,726.00
50,726.00
186,000.00
1,130,315.00
1,130,315.00

6,004,837.41
6,004,837.41
-

4,492,643.07
4,492,643.07
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จ่ายจริง

-

49,250.00
49,250.00
180,265.00
180,265.00

166,000.00
166,000.00

-

-

85,000.00
85,000.00

85,000.00
85,000.00

-

-

-

6,297,100.00
6,005,800.00
291,300.00
250,000.00
250,000.00
2,660,000.00
2,306,000.00
354,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,440,000.00
1,440,000.00

6,197,562.41
6,004,837.41
192,725.00
166,843.03
166,843.03
2,492,076.63
2,175,610.63
316,466.00
4,492,643.07
4,492,643.07
999,605.95
999,605.95
1,364,703.40
1,364,703.40

99,537.59
962.59
98,575.00
83,156.97
83,156.97
167,923.37
130,389.37
37,534.00
7,356.93
7,356.93
394.05
394.05
75,296.60
75,296.60

98.42
99.98
66.16
66.74
66.74
93.69
94.35
89.40
99.84
99.84
99.96
99.96
94.77
94.77

-

-

-

20,000.00
20,000.00
282,476.00
50,726.00
231,750.00
1,135,000.00
1,135,000.00

19,900.00
19,900.00
236,726.00
50,726.00
186,000.00
1,130,315.00
1,130,315.00

100.00
100.00
45,750.00
45,750.00
4,685.00
4,685.00

99.50
99.50
83.80
100.00
80.26
99.59
99.59

รายจ่ายอื่น

-

-

316,466.00
316,466.00
19,900.00
19,900.00
-

-

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

เงินอุดหนุน

คงเหลือ
49,250.00
49,250.00
14,265.00
14,265.00
-

92.09
92.09
100.00
100.00

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งานวิเทศสัมพันธ์
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
- บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
- ค่าโทรศัพท์ประจาสานักงาน
โครงการความร่วมมือกับม.จีน
- บริหารจัดการความร่วมมือกับ ม.จีน
- บริหารจัดการเรียนการสอน (สาขาภาษาไทยฯ)
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
งานนิตกิ ร
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
งานนโยบายและแผน
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
กองพัฒนานักศึกษา
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ของบประมาณเพิม่ )
กองงบกลาง
บริหารงานสานักงานอธิการบดีเร่งด่วน
- สนับสนุนการปฏิบัติงานสานักงานอธิการบดี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ (ปันส่วน)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- รองรับภารกิจเร่งด่วน
- ค่าบารุงรักษาระบบงบประมาณ (MA บัญชี 3 มิติ)
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/รายชั่วโมง
- จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (1/64) (เหลือจ่าย)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ตอบแทน
พนง.รช

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค

-

-

-

9,875.00
9,875.00
168,155.00
168,155.00

-

-

-

284,997.00
284,997.00

-

-

-

93,770.00
93,770.00

-

-

-

-

-

-

50,000.00
50,000.00
-

1,370.67
1,370.67
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

-

-

-

-

50,000.00
47,600.00
2,400.00
36,000.00
12,000.00
24,000.00
200,840.00
200,840.00

11,245.67
9,875.00
1,370.67
168,155.00
168,155.00

38,754.33
37,725.00
1,029.33
36,000.00
12,000.00
24,000.00
32,685.00
32,685.00

22.49
20.75
57.11
83.73
83.73

-

-

-

-

-

300,000.00
300,000.00

284,997.00
284,997.00

15,003.00
15,003.00

95.00
95.00

-

-

-

-

-

107,050.00
107,050.00

93,770.00
93,770.00

13,280.00
13,280.00

87.59
87.59

-

-

-

95,500.00
95,500.00

58,483.30
58,483.30

37,016.70
37,016.70

61.24
61.24

-

-

-

105,000.00
105,000.00
416,044.00
149,274.00
85,000.00
131,770.00
50,000.00
168,363.07
633.07
167,730.00
1,315,361.50
9.00
2.50
1,315,350.00

50,000.00
50,000.00
-

105,000.00
105,000.00
366,044.00
149,274.00
85,000.00
131,770.00
168,363.07
633.07
167,730.00
1,315,361.50
9.00
2.50
1,315,350.00

12.02
100.00
-

-

58,483.30
58,483.30
-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การยกระดับระดับคุณภาพบริหารจัดการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- ค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ผู้บริหาร
- บริหารจัดการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- การผลิตวารสารวิชาการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพือ่
ต่อสัญญาจ้าง
บริหารงานอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- โครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการบริหารจัดการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
- การส่งเสริมและสนับสนุนการทางานวิจัยเพือ่ บริหารจัดการ
ดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพือ่ พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
- สนับสนุนและส่งเสริมการให้รางวัลกับนักวิจัยเพือ่ นามาเข้า
กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพือ่ พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
23,492.01
23,492.01
23,492.01
910,221.00
11,873.91
137,833.00
11,873.91

จ่ายจริง
ร้อยละ

51,205.01
51,205.01
23,492.01
27,713.00
1,022,094.91
149,706.91

900,305.09
50,293.09

100.00
100.00
100.00
100.00
53.17
74.85

18,000.00
65,000.00
105,000.00
12,000.00

11,873.91
50,655.00
75,928.00
11,250.00

6,126.09
14,345.00
29,072.00
750.00

65.97
77.93
72.31
93.75

รายจ่ายอื่น

-

-

51,205.01
51,205.01
23,492.01
27,713.00
1,922,400.00
200,000.00

-

-

-

จ่ายจริง

-

-

50,655.00
75,928.00
11,250.00

-

-

-

772,388.00
691,154.00

-

100,000.00
-

-

-

-

1,722,400.00
1,240,470.00

872,388.00
691,154.00

850,012.00
549,316.00

50.65
55.72

-

-

-

81,234.00
-

-

100,000.00

-

-

-

81,930.00
400,000.00

81,234.00
100,000.00

696.00
300,000.00

99.15
25.00

-

-

-

196,601.00
159,353.00
159,353.00

-

-

-

-

-

-

37,248.00
37,248.00
22,658.92
22,658.92
22,658.92

-

คงเหลือ

จัดสรร

เงินอุดหนุน

-

-

11,873.91
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
27,713.00
27,713.00
27,713.00
100,000.00
-

6,422.01
6,422.01
-

-

-

1,830,700.00
-

-

2,073,393.00
200,000.00
182,000.00

2,033,723.01
165,775.01
159,353.00

39,669.99
34,224.99
22,647.00

98.09
82.89
87.56

6,422.01
-

-

-

1,830,700.00
1,830,700.00

-

18,000.00
1,830,700.00
1,830,700.00

6,422.01
1,830,700.00
1,830,700.00

11,577.99
-

35.68
100.00
100.00

-

-

-

42,693.00
42,693.00
24,645.92
24,645.92
24,645.92

37,248.00
37,248.00
22,658.92
22,658.92
22,658.92

5,445.00
5,445.00
1,987.00
1,987.00
1,987.00

87.25
87.25
91.94
91.94
91.94

-

-

ตารางที่ 13 (ต่อ)
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
บริหารจัดการ
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
- ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการงานสถาบันฯ
เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน
- จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ค่าตอบแทนผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
- ค่าตอบแทนผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
บริหารงานอธิการบดี
- บริหารงานกลางอธิการบดี (ของบประมาณเพิม่ )

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ตอบแทน
พนง.รช
-

รายจ่ายจริง
งบดาเนินการ
ค่า
งบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค
413,887.87
5,686.14
33,389.80
5,686.14
15,824.80
4,425.00
11,640.00
5,686.14
1,500.00
317,858.07
317,858.07
62,640.00
62,640.00
46,960.99
46,960.99
23,610.99
23,350.00
133,059.66
97,066.66
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,890.00
54,890.00
54,890.00
-

จ่ายจริง

-

500,340.00
100,000.00
28,500.00
21,900.00
30,000.00
9,600.00
10,000.00
318,800.00
318,800.00
81,540.00
63,540.00
18,000.00
140,000.00
140,000.00
40,000.00
45,000.00
55,000.00
136,800.00
100,800.00

437,574.01
39,075.94
15,824.80
4,425.00
11,640.00
5,686.14
1,500.00
317,858.07
317,858.07
80,640.00
62,640.00
18,000.00
101,850.99
101,850.99
23,610.99
23,350.00
54,890.00
133,059.66
97,066.66

62,765.99
60,924.06
12,675.20
17,475.00
18,360.00
3,913.86
8,500.00
941.93
941.93
900.00
900.00
38,149.01
38,149.01
16,389.01
21,650.00
110.00
3,740.34
3,733.34

87.46
39.08
55.53
20.21
38.80
59.23
15.00
99.70
99.70
98.90
98.58
100.00
72.75
72.75
59.03
51.89
99.80
97.27
96.30

รายจ่ายอื่น

-

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

เงินอุดหนุน

-

-

-

97,066.66

-

-

-

-

-

100,800.00

97,066.66

3,733.34

96.30

-

-

-

35,993.00
35,993.00

-

-

-

-

-

36,000.00
36,000.00

35,993.00
35,993.00

7.00
7.00

99.98
99.98

ตารางที่ 14 สรุปผลการบริหารงบประมาณกันเลื่อมปี ปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และหน่วยงาน ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี เงินแผ่นดิน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ้างปรับปรุงทางเดินด้านหน้าอาคารคณะวิทย์ฯ บางคล้า
- จ้างปรับปรุงทางเดินด้านหน้าอาคารคณะวิทย์ฯ บางคล้า
(เงินเหลือจ่ายค่าสาธารณู)
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง)
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง)
ปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง)
- ปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง)
ก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งนาประปา มรร.บางคล้า
- ก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้าประปา มรร.บางคล้า
ปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรร.บางคล้า
- ปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรร.บางคล้า
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
- ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
แผนงาน : บริหารจัดการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าบริการสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าวงจรการสื่อสารความเร็วสูง
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
สานักงานอธิการบดี
งานเลขา กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

งบดาเนินงาน
-

ค่า
สาธารณูปโภค
-

งบลงทุน
เงินอุดหนุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
51,048,000.00 6,335,894.68
51,048,000.00
217,000.00
217,000.00
217,000.00
-

จ่ายจริง
ร้อยละ

จัดสรร

จ่ายจริง

-

57,383,894.68
51,048,000.00
217,000.00
217,000.00
217,000.00

57,383,894.68
51,048,000.00
217,000.00
217,000.00
217,000.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

รายจ่ายอื่น

คงเหลือ
-

-

-

-

-

-

-

50,831,000.00

-

-

50,831,000.00

50,831,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

7,999,200.00
7,999,200.00
5,907,500.00
5,907,500.00
6,837,000.00
6,837,000.00
3,031,000.00

-

-

7,999,200.00
7,999,200.00
5,907,500.00
5,907,500.00
6,837,000.00
6,837,000.00
3,031,000.00

7,999,200.00
7,999,200.00
5,907,500.00
5,907,500.00
6,837,000.00
6,837,000.00
3,031,000.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

-

-

-

-

3,031,000.00

-

-

3,031,000.00

3,031,000.00

-

100.00

-

-

-

-

-

-

27,056,300.00
27,056,300.00
-

445,894.68
445,894.68
445,894.68
445,894.68
5,890,000.00
5,890,000.00

-

27,056,300.00
27,056,300.00
445,894.68
445,894.68
445,894.68
445,894.68
5,890,000.00
5,890,000.00

27,056,300.00
27,056,300.00
445,894.68
445,894.68
445,894.68
445,894.68
5,890,000.00
5,890,000.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

-

-

-

-

5,890,000.00
5,890,000.00

-

5,890,000.00
5,890,000.00

5,890,000.00
5,890,000.00

-

100.00
100.00

-

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี เงินรายได้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
ค่า
งบดาเนินงาน
พนง.รช
สาธารณูปโภค
7,033,664.52
49,846.96
3,354,739.19
36,744.39
619,865.00
2,299.09
34,617.00
-

- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

-

-

-

34,617.00

-

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อการสอนชีววิทยาเพือ่ บริการวิชาการ
แก่โรงเรียน

-

-

-

4,680.00

-

- อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนชีววิทยาเพือ่ บริการวิชาการ
แก่โรงเรียน
- จัดซือครุภัณฑ์
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)

-

-

-

4,680.00

-

-

-

-

49,995.00

-

-

-

-

49,995.00

-

-

-

-

16,530.00
16,530.00
17,400.00

- ศึกษาประวัติศาสตร์เพือ่ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์เพือ่ สร้างส้านึกความเป็นไทย : กรณีศึกษา
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและการตังถิ่นฐานของชนชาติไทย

-

-

-

พัฒนาผู้เรียนเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ บูรณาการทักษะ
ด้านประวัตศิ าสตร์ ภูมิศาสตร์และศาสนา ณ แหล่งอารยธรรม
ยุคทวารวดีในภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

-

-

- โครงการพัฒนาผู้เรียนเชิงปฏิบัติการเพือ่ บูรณาการทักษะ
ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศาสนา ณ แหล่งอารยธรรม
ยุคทวารวดีในภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว
พัฒนานักศึกษาด้านการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
- โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

-

-

- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ สี อน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา
- การนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ภาคเรียนที่ 1-2
ศึกษาประวัตศิ าสตร์เพือ่ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ประวัตศิ าสตร์เพือ่ สร้างสานึกความเป็นไทย : กรณีศึกษา
ประวัตศิ าสตร์สุโขทัยและการตังถิ่นฐานของชนชาติไทย

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
518,000.00
368,000.00
18,000.00
-

เงินอุดหนุน
-

รายจ่ายอื่น
5,243,265.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

17,932,446.75
8,016,022.75
710,014.00
37,680.00

12,844,776.48
3,759,483.58
640,164.09
34,617.00

5,087,670.27
4,256,539.17
69,849.91
3,063.00

71.63
46.90
90.16
91.87

-

-

-

37,680.00

34,617.00

3,063.00

91.87

-

-

-

26,335.00

22,680.00

3,655.00

86.12

-

-

-

7,480.00

4,680.00

2,800.00

62.57

-

-

-

18,855.00
50,000.00

18,000.00
49,995.00

855.00
5.00

95.47
99.99

-

-

-

-

50,000.00

49,995.00

5.00

99.99

-

-

-

-

-

21,000.00
21,000.00
20,000.00

16,530.00
16,530.00
17,400.00

4,470.00
4,470.00
2,600.00

78.71
78.71
87.00

17,400.00

-

-

-

-

-

20,000.00

17,400.00

2,600.00

87.00

-

18,600.00

-

-

-

-

-

20,000.00

18,600.00

1,400.00

93.00

-

-

18,600.00

-

-

-

-

-

20,000.00

18,600.00

1,400.00

93.00

-

-

40,000.00
40,000.00

-

-

-

-

-

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

18,000.00
18,000.00
-

-

100.00
100.00

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บริหารจัดการคณะครุศาสตร์
- ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร/ส้านักงาน
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
เพือ่ การสอบใบประกอบวิชาชีพ

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
2,299.09
2,299.09
50,000.00
-

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

2,500.00
2,500.00
50,000.00

2,299.09
2,299.09
50,000.00

200.91
200.91
-

91.96
91.96
100.00

-

100.00

- เตรียมความพร้อมส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เพือ่ การสอบใบประกอบวิชาชีพ

-

-

-

50,000.00

-

-

-

-

-

50,000.00

50,000.00

ปฐมนิเทศ สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพิธีมอบ
เข็มครุศาสตร์ สาหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5ปี) เพือ่ ความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู

-

-

-

34,000.00

-

-

-

-

-

35,000.00

34,000.00

1,000.00

97.14

- ปฐมนิเทศ สัมมนาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและพิธมี อบ
เข็มครุศาสตร์ ส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) เพือ่ ความเข้มแข็งทางวิชาชีพคู

-

-

-

34,000.00

-

-

-

-

-

35,000.00

34,000.00

1,000.00

97.14

ประชุมสัมมนาระหว่างฝึกเพือ่ ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

100.00

- ประชุมสัมมนาระหว่างฝึกเพือ่ ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ส้าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจ้าปีการศึกษา 2563

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

100.00

พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

36,160.00

-

-

-

-

-

36,160.00

36,160.00

-

100.00

- พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรือ่ ง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตา่ งมหาวิทยาลัย

-

-

-

36,160.00

-

-

-

-

-

36,160.00

36,160.00

-

100.00

-

-

-

53,920.00

-

-

-

-

-

45,800.00
45,800.00
55,000.00

53,920.00

45,800.00
45,800.00
1,080.00

98.04

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรือ่ ง การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัย

-

-

-

53,920.00

-

-

-

-

-

55,000.00

53,920.00

1,080.00

98.04

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดการเรียนการสอน ด้านทักษะทาง
พลศึกษาและสุขศึกษาและการประเมินผลทางพลศึกษา
โดยใช้ขบวนการ PBL ในศตวรรษที่ 21

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ด้านทักษะทาง
พลศึกษาและสุขศึกษาและการประเมินผลทางพลศึกษา
โดยใช้ขบวนการ PBL ในศตวรรษที่ 21

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

100.00

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปฐมวัย ก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
54,120.00
-

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

จ่ายจริง
ร้อยละ

คงเหลือ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

55,320.00

54,120.00

1,200.00

97.83

- นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปฐมวัยก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0

-

-

-

54,120.00

-

-

-

-

-

55,320.00

54,120.00

1,200.00

97.83

ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-

-

-

31,420.00

-

-

-

-

-

31,920.00

31,420.00

500.00

98.43

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-

-

-

31,420.00

-

-

-

-

-

31,920.00

31,420.00

500.00

98.43

อบรมการสร้างสื่อกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
สาหรับงานพิมพ์ และออนไลน์

-

-

-

37,000.00

-

-

-

-

-

37,000.00

37,000.00

-

100.00

- อบรมการสร้างสื่อกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator
ส้าหรับงานพิมพ์ และออนไลน์

-

-

-

37,000.00

-

-

-

-

-

37,000.00

37,000.00

-

100.00

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “การดูแลสุขภาพแบบพึง่ ตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

-

-

-

66,700.00

-

-

-

-

-

67,000.00

66,700.00

300.00

99.55

- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบพึง่ ตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารดาราศาสตร์ภาคสนาม
- อบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ภาคสนาม
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
(งบพัฒนารายบุคคล)

-

-

-

66,700.00

-

-

-

-

-

67,000.00

66,700.00

300.00

99.55

-

-

-

8,643.00
8,643.00
11,080.00

-

-

-

-

-

8,645.00
8,645.00
15,654.00

8,643.00
8,643.00
11,080.00

2.00
2.00
4,574.00

99.98
99.98
70.78

-

-

-

11,080.00

-

-

-

-

-

15,654.00

11,080.00

4,574.00

70.78

-

-

-

33,610.00
15,960.00
15,960.00
9,400.00

-

-

-

-

43,280.00
25,630.00
22,630.00
3,000.00
9,400.00

35,595.78
17,945.78
15,960.00
1,985.78
9,400.00

7,684.22
7,684.22
6,670.00
1,014.22
-

82.25
70.02
70.53
66.19
100.00

-

-

-

9,400.00

-

-

-

-

9,400.00

9,400.00

- พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน และมีต้าแหน่งที่สูงขึน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ค่าสาธารณูปโภค
จัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
- อบรมคอมพิวเตอร์:การใช้โปรแกรมคอมฯ เบืองต้นและ
การพิมพ์งาน(ภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ)

1,985.78
1,985.78
1,985.78
-

-

100.00

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
จัดซือครุภัณฑ์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการผลิต
ผลงานวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
- จัดซือวัสดุเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผล
งานวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
- พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมควาพมร้อมงานบริการสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
- จัดซือวัสดุส้านักงานและวัสดุการศึกษา (สนง.)
- ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาการจัดการ (สนง.)
- ค่าสาธารณูปโภค
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและบ้าเพ็ญประโยชน์
- การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
(คอมฯ)
- กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพีค่ อมพิวเตอร์ธรุ กิจ (คอมฯ)
- ร่วมการแข่งขันกีฬาน้อง - พีส่ ีส้ม (คอมฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
- อบรมความรูก้ อ่ นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครังที่ 4 (CP)
- การนิเทศก์การปฏิบัติงานของนักศึกษาสถานประกอบการ
ครังที่ 1 (CP)
- การนิเทศก์การปฏิบัติกงานของนักศึกษาสถานประกอบการ
ครังที่ 2 (CP)
- การเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและนันทนากร (CP)
โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะอาจารย์ตามศาสตร์
- การเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะอาจารย์ตามศาสตร์ (การจัดการ)
การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการด้านวิจัย
- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิชาการ)

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
8,250.00
-

งบดาเนินงาน

-

-

-

8,250.00

-

-

-

33,470.00
33,470.00
33,470.00
146,973.00
21,044.00

-

-

-

480.00
20,564.00
54,485.00
38,020.00
3,855.00

-

-

-

2,610.00
10,000.00
24,208.00

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

8,250.00

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

8,250.00

-

100.00

-

100.00

จ่ายจริง

-

-

-

-

8,250.00

8,250.00

2,820.70
2,820.70

-

-

-

-

33,470.00
33,470.00
33,470.00
175,700.00
24,160.00

33,470.00
33,470.00
33,470.00
149,793.70
23,864.70

25,906.30
295.30

100.00
100.00
100.00
85.26
98.78

2,820.70
-

-

-

-

-

480.00
20,580.00
3,100.00
61,460.00
42,200.00
6,650.00

480.00
20,564.00
2,820.70
54,485.00
38,020.00
3,855.00

16.00
279.30
6,975.00
4,180.00
2,795.00

100.00
99.92
90.99
88.65
90.09
57.97

-

-

-

-

-

2,610.00
10,000.00
38,740.00

2,610.00
10,000.00
24,208.00

14,532.00

100.00
100.00
62.49

5,330.00
3,840.00

-

-

-

-

-

8,050.00
3,840.00

5,330.00
3,840.00

2,720.00
-

66.21
100.00

-

6,968.00

-

-

-

-

-

18,780.00

6,968.00

11,812.00

37.10

-

8,070.00
1,000.00
1,000.00
17,636.00
17,636.00

-

-

-

-

-

8,070.00
1,000.00
1,000.00
17,740.00
17,740.00

8,070.00
1,000.00
1,000.00
17,636.00
17,636.00

104.00
104.00

100.00
100.00
100.00
99.41
99.41

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแลเสริมสร้างทัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
- พัฒนานักศึกษาชันปีที่ 2 (การจัดการ)
- การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนักศึกษาภาคพิเศษ (การจัดการ)
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการบริหารจัดการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
- บริหารจัดการส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
- ค่าโทรศัพท์ส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัยและค่าโทรศัพท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- ค่าประกันของเสียหาย
การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพือ่ การพัฒนา
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- หลักสูตรบริหารธูรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สานักงานอธิการบดี
งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ
- บริหารจัดการงานประชุมและพิธกี าร
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จ่ายค่าประกันของเสียหายและจ่ายถอนคืนค่าลงทะเบียน
- จ่ายค่าประกันของเสียหายและจ่ายถอนคืนค่าลงทะเบียน
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
บริหารหน่วยงานพัสดุ
- บริหารหน่วยงานพัสดุ
ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน
- ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/คุมงาน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/คุมงาน

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
28,600.00
-

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จ่ายจริง

คงเหลือ

-

-

32,600.00

28,600.00

4,000.00

87.73

-

-

-

20,000.00
12,600.00
1,200,751.00
214,110.00
163,310.00
15,800.00
2,000.00

16,000.00
12,600.00
933,204.66
167,148.66
158,079.80
7,750.00
1,318.86

4,000.00
267,546.34
46,961.34
5,230.20
8,050.00
681.14

80.00
100.00
77.72
78.07
96.80
49.05
65.94

-

-

-

33,000.00
986,641.00
106,156.00
410,523.00
199,174.00
270,788.00
5,851,772.89

766,056.00
102,324.00
356,576.00
174,400.00
132,756.00
1,966,671.56

33,000.00
220,585.00
3,832.00
53,947.00
24,774.00
138,032.00
3,885,101.33

77.64
96.39
86.86
87.56
49.03
33.61

5,720.00
5,720.00

52.33
52.33

-

-

16,000.00
12,600.00
931,885.80
165,829.80
158,079.80
7,750.00
-

1,318.86
1,318.86
1,318.86

-

-

-

766,056.00
102,324.00
356,576.00
174,400.00
132,756.00
1,588,935.39

27,736.17

-

-

-

6,280.00
6,280.00

-

-

-

-

-

12,000.00
12,000.00

6,280.00
6,280.00

-

-

-

32,760.00
32,760.00

-

-

-

-

-

32,760.00
32,760.00

32,760.00
32,760.00

-

-

-

-

-

-

-

-

614,500.00
614,500.00

-

-

-

959.15
959.15
-

-

-

-

-

1,200.00
1,200.00
183,100.00
183,100.00
103,000.00
103,000.00

181,361.00
181,361.00
101,600.00
101,600.00

350,000.00

จ่ายจริง
ร้อยละ

รายจ่ายอื่น

-

-

-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

959.15
959.15
181,361.00
181,361.00
101,600.00
101,600.00

614,500.00
614,500.00
240.85
240.85
1,739.00
1,739.00
1,400.00
1,400.00

100.00
100.00
79.93
79.93
99.05
99.05
98.64
98.64

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนด TORฯ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการก้าหนด TORฯ
ค่าขนส่งไปรษณีย์
- ค่าขนส่งไปรษณีย์
จัดซือรถประจาตาแหน่งอธิการบดี
- จัดซือรถประจ้าต้าแหน่งอธิการบดี
หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ค่าโทรศัพท์งานอาคารสถานที่
- ค่าโทรศัพท์งานอาคารสถานที่
หน่วยงานบางคล้า
บริหารงานค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างในพืนที่ มรร.บางคล้า
- ค่าตอบแทนส้าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
บริหารงานบารุงรักษาทรัพย์สิน บางคล้า
- บริหารงานบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน บางคล้า
ศูนย์ภาษา
บริหารงานศูนย์ภาษา
- ค่าวัสดุและค่าใช้สอยส้าหรับการบริหารงานศูนย์ภาษา
งานนโยบายและแผน
บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุน
- การประชุมคณะกรรมการก้ากับและเสนอแนะการลงทุน
ของมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน
- ค่าโทรศัพท์ กองนโยบายและแผน และ กองนโยบายและแผน
(บางคล้า)
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
และวัสดุส้านักงาน
งานประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- ประเมินคุณภาพการศึกษา
บริหารจัดการสานักงาน
- ค่าสาธารณูปโภค

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่า
สาธารณูปโภค
172,800.00
172,800.00
25,936.00
25,936.00
-

งบดาเนินงาน

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

369,400.00
369,400.00
26,000.00
26,000.00
1,676,000.00
1,676,000.00

-

-

-

-

-

3,083.00
3,083.00

310,950.00
310,950.00
468,092.39
468,092.39

-

-

-

-

-

310,950.00
310,950.00
516,188.89
516,188.89

-

8,500.00
8,500.00

-

-

-

-

-

-

-

12,460.00
12,460.00

-

-

-

-

-

-

-

1,350.00
-

417.30
417.30

-

-

-

-

-

1,350.00

-

-

-

-

-

154,092.00
154,092.00
-

220.42
220.42

-

จ่ายจริง
172,800.00
172,800.00
25,936.00
25,936.00
-

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

196,600.00
196,600.00
64.00
64.00
1,676,000.00
1,676,000.00

46.78
46.78
99.75
99.75
-

3,083.00
3,083.00

-

310,950.00
310,950.00
468,092.39
468,092.39

48,096.50
48,096.50

100.00
100.00
90.68
90.68

10,000.00
10,000.00

8,500.00
8,500.00

1,500.00
1,500.00

85.00
85.00

-

14,670.00
14,670.00

12,460.00
12,460.00

2,210.00
2,210.00

84.94
84.94

-

-

1,770.00
420.00

1,767.30
417.30

2.70
2.70

99.85
99.36

-

-

-

1,350.00

1,350.00

-

100.00

-

-

-

190,000.00
190,000.00
400.00
400.00

154,092.00
154,092.00
220.42
220.42

35,908.00
35,908.00
179.58
179.58

81.10
81.10
55.11
55.11

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
กองพัฒนานักศึกษา
บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์/โทรสาร
นาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานฝึกซ้อมบัณฑิตและน้าบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
- เงินสมทบค่าใช้จ่ายน้าบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เขตภาคกลาง (เงินสมทบส่วนกลาง)
บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
กองงบกลาง
พัฒนาการปฏิบัตงิ านในสานักงานอธิการบดี (ปันส่วนบัณฑิต)
- จัดซือครุภัณฑ์ (ปันส่วนบัณฑิต)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการบริหารจัดการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- การส่งเสริมและสนับสนุนการท้างานวิจัยเพือ่ ใช้บริการ
ด้านการสาธารณูปโภค
แผนงาน : บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์/ รายชั่วโมง (ของบประมาณเพิม่ )
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วถิ ีใหม่ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
- การจัดการศึกษา - สาขานิติศาสตร์ (ของบประมาณเพิม่ )

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

6.70
6.70
1,295,601.00
665,601.00

96.81
96.81
6.04
11.12

งบดาเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

83,240.00
83,240.00

203.30
203.30
-

-

-

-

-

210.00
210.00
1,378,841.00
748,841.00

-

-

-

-

-

630,000.00

-

-

-

-

-

57,700.00
57,700.00

55,450.00
55,450.00

2,250.00
2,250.00

96.10
96.10

-

350,000.00
350,000.00
1,034.86
1,034.86
1,034.86

350,000.00
350,000.00
583.79
583.79
583.79

451.07
451.07
451.07

100.00
100.00
56.41
56.41
56.41

9,916,424.00
1,733,585.00
23,760.00
23,760.00
52,900.00
52,900.00
1,505,025.00
1,505,025.00
151,900.00
151,900.00
1,019,053.00
175,323.00
95,323.00
80,000.00

9,085,292.90
1,718,165.40
14,370.40
14,370.40
48,520.00
48,520.00
1,503,375.00
1,503,375.00
151,900.00
151,900.00
912,470.00
92,850.00
92,850.00
-

831,131.10
15,419.60
9,389.60
9,389.60
4,380.00
4,380.00
1,650.00
1,650.00
106,583.00
82,473.00
2,473.00
80,000.00

91.62
99.11
60.48
60.48
91.72
91.72
99.89
99.89
100.00
100.00
89.54
52.96
97.41
-

55,450.00
55,450.00
3,678,925.33
214,790.40
14,370.40
14,370.40
48,520.00
48,520.00
151,900.00
151,900.00
190,800.00
92,850.00
92,850.00
-

583.79
583.79
583.79

350,000.00
350,000.00
-

-

-

13,102.57
-

150,000.00
-

-

-

5,243,265.00
1,503,375.00
1,503,375.00
1,503,375.00
721,670.00
-

203.30
203.30
83,240.00
83,240.00
-

630,000.00

-

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ อธก.
- โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563
- พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
พัฒนากิจกรรมด้านแผน พัฒนาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ค่าสาธารณูปโภค
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
คณะวิทยาการจัดการ
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ อธก.
- โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
2,000.00
2,000.00
-

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

6,000.00
6,000.00

2,000.00
2,000.00

4,000.00
4,000.00

33.33
33.33

-

-

-

62,079.00
62,079.00
33,871.00

-

-

-

-

721,670.00
721,670.00
-

65,000.00
65,000.00
722,730.00
722,730.00
50,000.00

62,079.00
62,079.00
721,670.00
721,670.00
33,871.00

2,921.00
2,921.00
1,060.00
1,060.00
16,129.00

95.51
95.51
99.85
99.85
67.74

-

-

-

33,871.00
82,340.00
82,340.00
82,340.00
72,440.00
23,500.00
23,500.00
48,940.00
48,940.00
196,070.00
162,590.00
162,590.00
33,480.00
33,480.00

427.95
427.95
427.95
-

-

-

-

862,900.00
862,900.00
862,900.00
443,220.00
443,220.00
443,220.00
1,550,820.00
1,550,820.00
1,550,820.00
-

50,000.00
946,520.00
863,750.00
863,750.00
82,770.00
82,770.00
517,020.00
24,000.00
23,500.00
500.00
49,800.00
49,800.00
443,220.00
443,220.00
1,770,454.00
1,550,820.00
1,550,820.00
177,334.00
177,334.00
42,300.00
42,300.00

33,871.00
945,240.00
862,900.00
862,900.00
82,340.00
82,340.00
516,087.95
23,927.95
23,500.00
427.95
48,940.00
48,940.00
443,220.00
443,220.00
1,746,890.00
1,550,820.00
1,550,820.00
162,590.00
162,590.00
33,480.00
33,480.00

16,129.00
1,280.00
850.00
850.00
430.00
430.00
932.05
72.05
72.05
860.00
860.00
23,564.00
14,744.00
14,744.00
8,820.00
8,820.00

67.74
99.86
99.90
99.90
99.48
99.48
99.82
99.70
100.00
85.59
98.27
98.27
100.00
100.00
98.67
100.00
100.00
91.69
91.69
79.15
79.15

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรสาธาณณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
สานักงานอธิการบดี
งานเลขา กองกลาง สานักงานอธิการบดี
การบริหารจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร/โทรศัพท์ส้านักงาน
- จัดซือครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหารและผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
- ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหารและผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
การบริหารจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พัฒนาบุคลากรกลาง
- ด้าเนินการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
(ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การจัดการศึกษา (ของบประมาณเพิม่ )
หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ อธก.
- โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
งานยานพาหนะ
บริหารจัดการงานยานพาหนะ
- ค่าน้ามันเชือเพลิง/แก๊ส/อะไหล่ ซ่อมบ้ารุงประกันภัยรถยนต์ พรบ.ภาษี
งานวิเทศสัมพันธ์
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
- บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
- ค่าโทรศัพท์ประจ้าส้านักงาน

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
ค่า
งบดาเนินงาน
พนง.รช
สาธารณูปโภค
100,900.00
100,900.00
10,000.00
55,000.00
15,900.00
20,000.00
1,390,567.93
11,771.54

-

-

-

4,385.00
4,385.00
4,750.00
4,750.00
-

11,464.00
11,464.00
-

-

-

-

492,210.00
492,210.00

-

-

-

-

278,372.10
278,372.10

-

-

-

586,950.83
586,950.83

-

-

-

3,100.00
3,100.00
-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
150,000.00
150,000.00
150,000.00
-

เงินอุดหนุน
-

รายจ่ายอื่น
161,280.00
161,280.00
161,280.00
-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

764,220.00
764,220.00
184,700.00
138,240.00
117,000.00
159,000.00
165,280.00
1,719,965.00

262,180.00
262,180.00
10,000.00
55,000.00
15,900.00
20,000.00
161,280.00
1,552,339.47

502,040.00
502,040.00
174,700.00
83,240.00
101,100.00
139,000.00
4,000.00
167,625.53

34.31
34.31
5.41
39.79
13.59
12.58
97.58
90.25

-

-

-

194,000.00
14,000.00
180,000.00
7,600.00
7,600.00
4,770.00
4,770.00
3,000.00
3,000.00

161,464.00
11,464.00
150,000.00
4,385.00
4,385.00
4,750.00
4,750.00
-

32,536.00
2,536.00
30,000.00
3,215.00
3,215.00
20.00
20.00
3,000.00
3,000.00

83.23
81.89
83.33
57.70
57.70
99.58
99.58
-

-

-

-

-

511,880.00
511,880.00

492,210.00
492,210.00

19,670.00
19,670.00

96.16
96.16

-

-

-

-

-

350,000.00
350,000.00

278,372.10
278,372.10

71,627.90
71,627.90

79.53
79.53

-

-

-

-

-

591,160.00
591,160.00

586,950.83
586,950.83

4,209.17
4,209.17

99.29
99.29

307.54
307.54

-

-

-

-

3,450.00
3,100.00
350.00

3,407.54
3,100.00
307.54

42.46
42.46

98.77
100.00
87.87

ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายจ่ายจริง
แผนงาน/หน่วยงาน/ชื่อโครงการ
โครงการความร่วมมือกับ ม.จีน
- บริหารจัดการหอพักและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯ
กองงบกลาง
เงินเหลือจ่าย (คืนเงินค่าบารุงการศึกษา)
- คืนเงินค่าบ้ารุงการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ค่าบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
และอุปกรณ์ Log file
- ค่าเช่าชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์
- ปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอสมุดกลาง มรภ.เมือง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ อธก.
- โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )
การยกระดับคุณภาพบริหารจัดการสานักส่งเสริมงานวิชาการ
และทะเบียน
- ค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ผู้บริหาร
สนับสนุนตาแหน่งทางวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายการขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ อธก.
- โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์อธิการบดี
(ของบประมาณเพิม่ )

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา
ชั่วคราว
-

งบดาเนินการ
ตอบแทน
พนง.รช
-

ค่า
สาธารณูปโภค
20,800.00
20,800.00
-

งบดาเนินงาน

-

-

-

1,212,250.00
1,212,250.00
515,000.00

-

-

-

510,390.00
186,860.00
83,767.00
42,677.00
42,677.00

-

-

-

-

-

-

41,090.00
41,090.00
135,000.00
135,000.00
135,000.00

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และ
ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
-

จัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

จ่ายจริง
ร้อยละ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

39,650.00
39,650.00

20,800.00
20,800.00

18,850.00
18,850.00

52.46
52.46

-

-

-

-

-

14,455.00
14,455.00
1,215,000.00
1,215,000.00
515,000.00

1,212,250.00
1,212,250.00
515,000.00

14,455.00
14,455.00
2,750.00
2,750.00
-

99.77
99.77
100.00

903.08
-

-

-

-

-

511,000.00
189,000.00
95,607.00
47,537.00
47,537.00

510,390.00
186,860.00
84,670.08
42,677.00
42,677.00

610.00
2,140.00
10,936.92
4,860.00
4,860.00

99.88
98.87
88.56
89.78
89.78

903.08

-

-

-

-

3,000.00

903.08

2,096.92

30.10

903.08
-

-

-

-

-

3,000.00
45,070.00
45,070.00
135,000.00
135,000.00
135,000.00

903.08
41,090.00
41,090.00
135,000.00
135,000.00
135,000.00

2,096.92
3,980.00
3,980.00
-

30.10
91.17
91.17
100.00
100.00
100.00

