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เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3,524,130.00     2,302,522.35      1,221,607.65

63A66114กกง14W01A01 กจิกรรมค่าใชจ้า่ยเดินทางไปราชการในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา วงษ์สวสัด์ิ         500,000.00          33,452.00         466,548.00
63A66114กกง14W01A17 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิัติการ ยกระดับการผลิตที่มคุีณภาพและมาตรฐาน คราม ด้วยเทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม นางสาวนิภาพร ชนะมาร         250,000.00        219,233.80           30,766.20
63A66114กกง14W01A25 กจิกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชพี งานกจิการนักศึกษา 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณปพน บาทชารี         120,000.00          39,885.00           80,115.00

63A66114กกง14W01A26 กจิกรรมพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลย ีIoT หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชายแดน มิ่งเมอืง           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A27 กจิกรรมโครงการบูรณาการพันธกจิหลักสูตรวชิาชวีวทิยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตปลาส้ม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุวภา สาวภิาค           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A28 กจิกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยอีาหารหมกัจลิุนทรีย ์เล้ียงสัตว ์จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอตุสาหกรรม (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี นายเทพกร ลีลาแต้ม         250,000.00        250,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A29 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถกูต้อง หลักสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรสิทธิ ์อุ้ยปัดฌาวงศ์           40,000.00          39,998.00                  2.00

63A66114กกง14W01A30 กจิกรรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นสู่ชมุชนแห่งสุขภาวะ (สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

นางสาวน าพร อนิสิน           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A31 กจิกรรมการพัฒนาน้ ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม บ้านอุ่มเหมา้ ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน จงัหวดัสกลนคร 
(คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง           40,000.00          39,958.55                 41.45

63A66114กกง14W01A32 กจิกรรมการแปรรูปสารสกดัสมนุไพรในท้องถิ่น (สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี นางสาวจนิดา จนัดาเรือง           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A33 กจิกรรมค่ายฟิสิกส์สัมพันธ ์สาขาวชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย ์ดร.วทิวสั พลหาญ           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A34 กจิกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์เพื่อพยากรณ์ ส าหรับครูและนักเรียนในยคุไทยแลนด์ 4.0 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการขอ้มลู คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
ผู้ชว่ยศาสตราจารยส์มจติต์ รัตนอดุมโชค           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A35 กจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์สู่ศาสตร์และศิลป์เพื่อแผ่นดินเกดิ (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี สมพงษ์           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A65 กจิกรรมบริหารจดัการศูนยว์ทิยาศาสตร์ นางสะใบทิพย ์เลิศศรี         200,000.00        199,965.00                 35.00
63A66114กกง14W01A67 กจิกรรมเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวน าพร อนิสิน       1,625,000.00      1,079,020.00         545,980.00
63A66114กกง14W01A71 กจิกรรมโครงการหนุนเสริมการจา้งงานประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD -

2019)
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วจิติรา สุจริต           50,000.00          50,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A76 กจิกรรมชาววทิยอ์าสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นายณปพน บาทชารี           50,000.00                    -             50,000.00
63A66114กกง14W01A84 กจิกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ รายวชิาเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy: An introduction) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วจิติรา สุจริต           48,120.00                    -             48,120.00
63A66114กกง14W01A86 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบที่มทีัศนคติเชงิบวกต่อผู้สูงวยัเพื่อสังคมสูงวยัที่เป็นสุข นางสาวณีรนุช วรไธสง           71,010.00          71,010.00                     -   

คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น
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เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

คณะครุศาสตร์        950,000.00       667,045.25        282,954.75
63A66114กกง14W01A02 กจิกรรมจดัการเรียนการสอนมวยโบราณเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย (สาขาวชิาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์) นางสาวนิศาชล ภาวงศ์           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A03 กจิกรรมค่ายบูรณาการวชิาการภาษาไทย (สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์) ดร.สถติย ์ภาคมฤค           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A04 กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษร่วมกบัโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง (สาขาวขิาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์) นางสาวพรพิมล ศิวนิา           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A05 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เชงิปฏบิัติการ (สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์) นางสาววชัราภรณ์ เขาขจร           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A06 กจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาบูรณาการ บริการวชิาการสู่ชมุชน (สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์) นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A07 กจิกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้งานชา่งพื้นฐานแกช่มุชมุ (สาขาวชิาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ฟุ้งศรี ภกัดีสุวรรณ           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A08 กจิกรรมค่ายเสริมศักยภาพด้านฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สาขาวชิาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์) นายเชดิตระกลู หอมจ าปา           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A09 กจิกรรมยกระดับคุณภาพชวีติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามเป็นมอือาชพีในยคุไทยแลนด์ 4.0 (ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์) นายอภสิิทธิ ์สมศรีสุข         250,000.00        180,526.00           69,474.00
63A66114กกง14W01A10 กจิกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มลัีกษณะอนัพึงประสงค์ (งานฝ่ายกจิการนักศึกษาและวเิทศสัมพันธ ์คณะครุศาสตร์) นายวรีวฒัน์ ค าแสนพันธ์         180,000.00          29,994.00         150,006.00
63A66114กกง14W01A11 กจิกรรมพัฒนาส่ือและนวตักรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาองักฤษ (สาขาวชิาการศึกษาพิเศษและภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์) นางสาวรัชดาพรรณ อนิทรสุขสันติ           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A12 กจิกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้เป็นฐาน (สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์) นางผกาพรรณ วะนานาม           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A13 กจิกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการงานอาชพีเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติ (สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์) นางศศิธร มชียัตระกลู           40,000.00          39,805.25               194.75
63A66114กกง14W01A14 กจิกรรมถา่ยทอดองค์ความรู้การแปรรูปสารสกดัสมนุไพรสู่ท้องถิ่น (สาขาวชิเคม ีคณะครุศาสตร์) ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์ิยม ชลิตะนาวนิ           40,000.00          16,720.00           23,280.00
63A66114กกง14W01A15 กจิกรรมพัฒนาคุณภาพชวีติทางเศรษฐกจิแกค่นในชมุชนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม ที่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในยคุดิจทิัล 

(สาขาวชิานวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์)
นางสาวปิยะนันท์ ปล้ืมโชค           40,000.00                    -             40,000.00

63A66114กกง14W01A16 กจิกรรมพัฒนาครูปฐมวยัในศตวรรษที่ 21 (สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์) นายธราเทพ เตมรัีกษ์           40,000.00          40,000.00                     -   



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม        480,000.00         88,900.00        391,100.00
63A66114กกง14W01A18 กจิกรรมอบรมทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยอีตุสาหกรรมในสถานประกอบการ นายรณยทุธ นนท์พละ           60,000.00                    -             60,000.00
63A66114กกง14W01A19 กจิกรรมนวตักรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติชมุชนบ้านโนนเรือ/ตอเรือ (คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม) นายศรลักษณ์ พวงใบดี           40,000.00                    -             40,000.00
63A66114กกง14W01A20 กจิกรรมการลดต้นทุนการผลิตครามด้วยพลังงานทดแทน (คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม) นางสาวสายฝนทอง แจม่ใส         250,000.00                    -           250,000.00
63A66114กกง14W01A21 กจิกรรมการพัฒนาและออกแบบตราสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์ชมุชนบ้านโนนเรือ/ตอเรือ (คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม) นายภทัราวธุ ศรีคุ้มเกา่           40,000.00                    -             40,000.00
63A66114กกง14W01A22 กจิกรรมการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยพีลังงานทดแทนส าหรับชมุชน (สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม) นายจลุศักด์ิ โยลัย           40,000.00          39,400.00               600.00
63A66114กกง14W01A74 กจิกรรมการส่งเสริมและติดตามการใชเ้ทคโนโลยพีลังงานทดแทนในชมุชน(คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม) นายจลุศักด์ิ โยลัย           50,000.00          49,500.00               500.00



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร        622,000.00       621,151.50              848.50
63A66114กกง14W01A23 กจิกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล (คณะเทคโนโลยกีารเกษตร) น.สพ.จกัรพรรด์ิ ประชาชติ         100,000.00        100,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A24 กจิกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชพีเกษตรอยา่งยั่งยนื (คณะเทคโนโลยกีารเกษตร) น.สพ.จกัรพรรด์ิ ประชาชติ           50,000.00          50,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A36 กจิกรรมยกระดับคุณภาพชวีติเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยนื (คณะเทคโนโลยกีารเกษตร) ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์พรัตน์ พัชณีย์         250,000.00        249,279.50               720.50
63A66114กกง14W01A37 กจิกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตขา้วอนิทรียบ์้านโนนสูง (สาขาวชิาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร) นายณัฐพงษ์ วงษ์มา           40,000.00          39,979.00                 21.00
63A66114กกง14W01A38 กจิกรรมส่งเสริมวสิาหกจิชมุชนแปรรูปมะเขอืเทศบ้านนางอยสู่ระบบมาตรฐาน Primary GMP 

(สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร)
ผู้ชว่ยศาสตราจารยย์พุิน สมค าพี่           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A39 กจิกรรมโครงการคลินิกรักษาสัตวเ์คล่ือนที่ (สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร) สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี           40,000.00          39,931.00                 69.00
63A66114กกง14W01A40 กจิกรรมการผลิตอาหารสัตวอ์ยา่งง่ายเพื่อใชใ้นฟาร์มปีที่ 2: การผลิตอาหารและการจดัการเล้ียงเป็ดเนื้อเพื่อสร้างรายได้

และยกระดับคุณภาพชวีติชมุชนองค์การบริหารส่วนต าบลมว่ง (สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร)
นายสุวทิย ์ทิพอเุทน           40,000.00          39,962.00                 38.00

63A66114กกง14W01A41 กจิกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจดัการการตลาดสินค้าเกษตร สาขาวชิาธรุกจิการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร นายนราวธุ ระพันธค์ า           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A85 กจิกรรมสนับสนุนภารกจิศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัสกลนคร ดร.ธนกร ราชพิลา           22,000.00          22,000.00                     -   



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

คณะวทิยาการจดัการ        890,000.00       681,430.00        208,570.00
63A66114กกง14W01A43 กจิกรรมอบรม หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชมุชน (หลักสูตรบัญชบีัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ) นางจนิตนา จนัทนนท์           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A44 กจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา คณะวทิยาการจดัการ นายชยัณรงค์ พูลเกษม         240,000.00        213,900.00           26,100.00
63A66114กกง14W01A45 กจิกรรมบูรณาการพันธกจิสัมพันธค์ณะวทิยาการจดัการ นายชยัณรงค์ พูลเกษม         250,000.00        163,530.00           86,470.00
63A66114กกง14W01A46 กจิกรรมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตส่ือชมุชน เชน่ วดีีทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์เพื่อชมุชน(หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ) นายจริภทัร เร่ิมศรี           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A47 กจิกรรมอบรมการท าส่ือประชาสัมพันธด้์วย Infographic (หลักสูตรบริหารธรุกจิ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ) นายศุภมติร บุญทา           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A48 กจิกรรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจหลักประชาธปิไตยในโรงเรียนให้แกน่ักเรียนโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ
ผู้ชว่ยศาสตราจารยส์ามารถ อยักร           40,000.00          37,000.00            3,000.00

63A66114กกง14W01A49 กจิกรรมโครงการพัฒนาส่ืออเิล็กทรอนิกส์เพื่อการน าเสนอสินค้า ชมุชนบ้านมะขามป้อม ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร : 
สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลีก คณะวทิยาการจดัการ

ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ยัยศ ณัฐองักรู           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A50 กจิกรรมโครงการการถา่ยทอดและเสริมสร้างความรู้รายได้ตามวถิชีมุชน “การเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทน” 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ

นายเชาวรัตน์ ทุนร่องชา้ง           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A51 กจิกรรมโครงการอบรมเชงิปฏบิัติการบัญชเีพื่อการจดัการ สาขาวชิาบริหารธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ นายวราธร พรหมนิล           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A66 กจิกรรมพัฒนาสมรรถนะและประเมนิทักษะดิจทิัลนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางธติิมา รจนา           70,000.00                    -             70,000.00
63A66114กกง14W01A73 กจิกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สัญญาศรณ์ สวสัด์ิไธสง           50,000.00          27,000.00           23,000.00



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์      1,040,000.00       979,340.00          60,660.00
63A66114กกง14W01A52 กจิกรรมคลินิกกฎหมายสัญจร สาชาวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางปาจรีย ์สุริยาชยัวฒัน์ โนวงษ์           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A53 กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้วยกระบวนการทางศิลปะเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติชมุชนบ้านเต่างอย 

สาชาวชิาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสุวฒัน์ บุญธรรม           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A54 กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนโรงเรียนสามผงวทิยาคม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม สาขาวชิา
รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายวรีศักด์ิ บ ารุงตา           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A55 กจิกรรม“ประวติัศาสตร์ชมุชน: การสร้างเร่ืองเล่าท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชมุชน” 
สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายพสุธา โกมลมาลย์           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A56 กจิกรรมค่ายดนตรีสัมพันธ ์กลุ่มภพูานทอง สาขาวชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายประลองยทุธ ์แจง้กล่ัน           40,000.00          40,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A57 กจิกรรม 1 โครงการ 1 หลักสูตร ห้องสมดุนี้พี่ราชภฏัให้น้องปี 7 : อบรมทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะดิจทิัล 

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวรดาณัฐ ภสูมนึก           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A58 กจิกรรมบริการวชิาการเพื่อจดัท าแหล่งเรียนรู้และถา่ยทอดความรู้ด้านวฒันธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่น 
สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาววรรณพร หันไชยงุวา           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A59 กจิกรรมนิทานแปล 2 ภาษา เร่ืองเล่าชมุชนรอบหนองหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์           40,000.00          40,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A60 กจิกรรมพัฒนาผู้น าเที่ยวท้องถิ่นเพื่อบริการผู้มาเยอืนในพื้นที่ศาสตร์พระราชา สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาววนิิธา พานิชย์           40,000.00          39,660.00               340.00

63A66114กกง14W01A61 กจิกรรม“ราชภฏับูรณาวชิาการสร้างสรรค์ส่ือพื้นบ้านกบัวถิที่องเที่ยวชมุชน” สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารยป์กกสิณ ชาทิพฮด           40,000.00                    -             40,000.00
63A66114กกง14W01A62 กจิกรรมพัฒนาการใชภ้าษาองักฤษธรุกจิเพื่อการส่ือสารแกช่มุชน สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชยกร สุตะโคตร           40,000.00          19,920.00           20,080.00

63A66114กกง14W01A63 กจิกรรมค่ายพลเมอืงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและปลูกฝังจติอาสาตามพระบรมราโชบายทางการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 
กจิการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายพสุธา โกมลมาลย์         200,000.00        200,000.00                     -   

63A66114กกง14W01A64 กจิกรรมยกระดับการท่องเที่ยวชมุชนบ้านแป้น ในพื้นที่ศาสตร์พระราชา งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาววนิิธา พานิชย์         250,000.00        249,975.00                 25.00
63A66114กกง14W01A75 กจิกรรมอาสาสอน การพัฒนาทักษะอาสาสมคัรชว่ยเหลือการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์ภาวะความปกติใหมเ่พื่อรับ

มอืการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19
นายพสุธา โกมลมาลย์         150,000.00        149,785.00               215.00



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

ส านักงานอธิการบด ีกองนโยบายและแผน          82,620.00         61,994.00          20,626.00
63A66114กกง14W01A68 กจิกรรมชว่ยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 นางสาวชญัญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก           30,000.00          30,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A77 กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การพลิกโฉมสถาบันอดุมศึกษา (Reinventing University) นางสาวอรอนงค์ ชเูดชวฒันา           52,620.00          31,994.00           20,626.00

ส านักงานอธิการบด ีกองพัฒนานักศึกษา        333,200.00       332,915.00              285.00
63A66114กกง14W01A69 กจิกรรมพัฒนานักศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นายนิรุตย ์วชิาชาติ         133,200.00        133,100.00               100.00
63A66114กกง14W01A70 กจิกรรมราชภฏัสกลนคร สวมหมวกนิรภยั ขบัขี่ปลอดภยั ใส่ใจตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม นายนิรุตย ์วชิาชาติ         200,000.00        199,815.00               185.00



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ      1,267,050.00       558,510.00        708,540.00
63A66114กกง14W01A42 กจิกรรมจดัต้ังศูนยท์ดสอบสมรรถนะทางด้านดิจทิัล (ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) นายภควตั ชยัวนิิจ         256,800.00        256,800.00                     -   
63A66114กกง14W01A72 กจิกรรมเชา่บริการซอร์ฟแวร์การประชมุทางไกล (Zoom Meeting) นายจยตุย ์พูลเพิ่ม           35,000.00          35,000.00                     -   
63A66114กกง14W01A79 กจิกรรมโครงการจดัหาซอฟแวร์ส าหรับการจดัประชมุออนไลน์ นายเอกราช วงค์กระโซ่           35,000.00                    -             35,000.00
63A66114กกง14W01A80 กจิกรรมโครงการจดัหาซอฟต์แวร์ส าหรับป้องกนัไวรัสและซอฟต์แวร์ไมพ่ึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานและการจดัการเรียนการสอน นายเอกราช วงค์กระโซ่         200,000.00        187,250.00           12,750.00
63A66114กกง14W01A81 กจิกรรมโครงการจดัหาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏบิัติงานของนักศึกษาและบุคลากร นายเอกราช วงค์กระโซ่         455,500.00                    -           455,500.00
63A66114กกง14W01A82 กจิกรรมโครงการฝึกอบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจทิัล นางเจริญพร บาทชารี           87,750.00          44,000.00           43,750.00
63A66114กกง14W01A83 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใชท้รัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ นายชาญชยั บาลศรี         181,500.00          22,470.00         159,030.00
63A66114กกง14W01A87 กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัติการราชภฏัสกลนคร Dataset ด้วย Google Data Studio นายกติติภมู ิค าศรี           15,500.00          12,990.00            2,510.00



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

สถาบันวจิยัและพัฒนา          55,000.00         55,000.00                    -   
63A66114กกง14W01A78 กจิกรรมการส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมส าหรับชมุชนสู่การใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื นายครรชติ สิงห์สุข           55,000.00          55,000.00                     -   



รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (เบกิจา่ยหน่วยงาน) จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภทงบประมาณ : แผ่นดนิ หน่วยงาน : กองกลาง

 เบกิจา่ย ณ 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 2

63A66114กกง14W01 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวทิยาลยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ
คงเหลอืรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจา่ยทั้งสิ้น

ส ำนักสง่เสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน
63A66114สสท04W01 โครงการพัฒนาหลักสูตร นางสาวกมลชนก อนิทรพรหมมา         300,000.00        282,269.10           17,730.90


