
 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

6608000002 พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (งบ

ยุทธศาสตร์)

งปม.     270,000

107901290144 พัฒนาบุคลากรให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/

ศึกษาดูงาน

270,000 30  คร้ัง 90,000     30  คร้ัง 90,000    30  คร้ัง 90,000    

6608000004 บริหารจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   (งบยุทธศาสตร์)

งปม. 98,320      

107901310144 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000   1  คร้ัง 25,000     1  คร้ัง 25,000    

107901310244

จัดหาวัสดุ  ส่ือ/เอกสารเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน

48,320   1  คร้ัง 24,160     1  คร้ัง 24,160    

6608000003 ยกระดับมาตรฐานวารสารพิกุล งปม. 80,000      

107901300144 จัดท ารูปเล่มวารสารพิกุล  จ านวน  2  ฉบับ 50,000   1  คร้ัง 25,000     1 25,000    

107901300244 บริหารงานวารสารพิกุล 30,000   1 30,000    

สรุป  งาน / โครงการ  และงบประมาณตามไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2566

1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566

แยกตามไตรมาส

หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/File/budget/2566/6608000002.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000004.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000003.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000006 การเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน (งบยุทธศาสตร์) งปม. 20,000      

107901330144 การเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 20,000  1  คร้ัง 20,000  

6608000012  บริหารงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

ด้านการจัดการเรียนการสอน            (งบยุทธศาสตร์)

งปม. 30,000      

107901380144 บริหารงานวิชาการ 5,000     1  คร้ัง 2,500       1  คร้ัง 2,500     

107901380244  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ

การวิจัย บริการวิชาการ

25,000   1  คร้ัง 12,300     1  คร้ัง 12,700    

6608000014

เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (OPEN HOUSE)

งปม. 30,000      

101202030144  เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (OPEN HOUSE) 30,000   1  คร้ัง 30,000     

6608000016 ส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและด้าน

ดิจิทัล

งปม. 40,000      

101202040144 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤาและดิจิทัลให้

นักศึกษาช้ันปีท่ี  1

10,000   1  คร้ัง 10,000    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000006.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000012.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000014.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000016.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

101202040244 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้แก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี  2

10,000   1  คร้ัง 10,000    

101202040344 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้แก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี  3

10,000   1  คร้ัง 10,000    

101202040444 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้แก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี  4

10,000   1  คร้ัง 10,000   

6608000031 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน

ในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเท่ียวเชิงธรรชาติและ

วัฒนธรรม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ระยท่ี 2

งปม. 400,000    

107901500144 กิจกรรมสนับสนุนการสร้างและยกระดับรายได้ให้กับคน 
ครอบครัว ในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ในระดับต าบล 
ได้แก่ ต าบลโป่งน  าร้อน ต าบลสักงาม ต าบลคลองน  าไหล 
และต าบลคลองลานพัฒนา

200,000 1  คร้ัง 20,000     1  คร้ัง 180,000  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000031.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901500244 เพ่ือสนับสนุนการสร้างและยกระดับรายได้ให้กับคน 

ครอบครัว ในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมของอ าเภอคลอง

ลาน

150,000 1  คร้ัง 10,000     2  คร้ัง 200,000  2  คร้ัง 120,000  

107901500344 เพ่ือสนับสนุนการสร้างและยกระดับรายได้ให้กับคน 
ครอบครัว ในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมในเชิงประเด็น
หรือเฉพาะด้าน จ านวน 2 ประเด็น

4 คร้ัง 1  คร้ัง 10,000     3  คร้ัง 40,000    

6608000035 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University
 as Marketplace คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปี 2566

งปม. 150,000    

107901530144 กิจกรรมท่ี 1 จัดเวทีศึกษาสถานการณ์ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนา อัตลักษณ์ชุมชน และทุนความรู้เดิมเพ่ือก าหนด
ผลิตภัณฑ์ และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วมของคณะท างาน

25,000   1  คร้ัง 25,000     

107901530244 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
แนวทางท่ีได้วางแผนไว้

100,000 3  คร้ัง 100,000  

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000035.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901530344 กิจกรรมท่ี 3 จัดเวทีสรุปบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้
ได้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย

25,000   1  คร้ัง 25,000    

6608000039 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิ

ทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2566

งปม. 250,000    

107901560144 จัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมือง ในระบบ

ประชาธิปไตยอีนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับ

แกนน าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน

70,000   6  คร้ัง 70,000    

107901560244 กิจกรรมขยายผลการพัฒนาทักษะ “วิศวกรสังคม” สู่แกน

น านักเรียน 2.1 จัดอบรมทักษะวิศวกรสังคมให้กับ แกนน า

นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ครู ก)

70,000   6  คร้ัง 70,000    

107901560344 กิจกรรมพัฒนากระบวนการยุติธรรมครอบครัว ชุมชนและ

สังคม ผ่านการจัดบริการของคลินิกกฎหมาย

70,000   6  คร้ัง 20,000    

107901560344 จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมท่ี

หลากหลาย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40,000   1  คร้ัง 40,000     

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000039.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6508000041 โครงการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและสังคม ท่ีสอดคล้องกับการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปี 2566  (งบยุทธศาสตร์)

งปม. 87,000      

107901570144 กิจกรรมการสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17,000   1  คร้ัง 8,000       1  คร้ัง 9,000     

107901570244 กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

20,000   1  คร้ัง 10,000    1  คร้ัง 10,000    

107901570344 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประชุมวิชาการ

ระดับชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 

ประจ าปี 2566

50,000   1  คร้ัง 50,000   

6608000009 การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร งปม. 50,000      

107901360144 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000009.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901360244 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360344 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศศ.บ.

(การพัฒนาสังคม)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360444 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาไทย)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360544 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศป.บ.

 (วิจิตรศิลป์ฯ)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360644 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต  (นิติศาสตร์)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360744 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ค.บ.

(บรรณารักษฯ)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360844 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ.

 (ภูมิสารสนเทศ)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901360944 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาจีน)

5,000     1  คร้ัง 5,000     

107901361044 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ค.บ. 

(ดนตรีศึกษา)

5,000     1  คร้ัง 5,000     



 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000010 พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ

งปม. 35,000      

101202010144 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 9,000     1  คร้ัง 9,000    

101202010244 สร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

11,000   1  คร้ัง 11,000    

101202010344 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ

15,000   1  คร้ัง 15,000   

66080000013 การวางแผนพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งปม. 17,000      

101202020144 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 13,000   1  คร้ัง 13,000    

101202020244 สนับสนุนการวางแผนบริหารความเส่ียงคณะ 4,000     1  คร้ัง 4,000       

6608000001 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน

อย่างสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งปม. 60,000      

107901280144 อบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 16,350   1  คร้ัง 16,350     

107901280244 การส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติงานวิศวกรสังคม 33,650   1  คร้ัง 16,825    1  คร้ัง 16,825    

107901280344 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการวิศวกรสังคม 10,000   1  คร้ัง 10,000   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000010.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000013.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000001.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000028 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

งปม. 63,000      

101202050144 การส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ/

เทคโนโลยี

5,000     1  คร้ัง 2,500       1  คร้ัง 2,500     

101202050244 กีฬา/การส่เงสริมสุขภาพ 15,000   1  คร้ัง 15,000    

101202050344 บ าเพ็ญประโยชน์ 4,000     1  คร้ัง 4,000    

101202050444 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5,000     1  คร้ัง 5,000    

101202050544 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 8,000     1  คร้ัง 8,000    

101202050644 บริหารและพัฒนางานกิจการนักศึกษา 8,000     1  คร้ัง 4,000       1  คร้ัง 4,000     

101202050744 พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 18,000   1  คร้ัง 18,000   

6608000027 จิตอาสารักษ์บ้านเกิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  (งบ  อบน.)

บกศ. 16,950      

201202060121 จิตอาสารักษ์บ้านเกิดเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 16,950   1  คร้ัง 16,950    

6608000030 พัฒนาศักยภาพผู้น าสโมสรนักศึกษา คณะมนุษศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (อบน.)

บกศ. 18,000      

201202070121 กิจกรรมดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาในรูปแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานของสโมสรนักศึกษา

18,000   1  คร้ัง 18,000    

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000028.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000027.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000030.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000033 อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การท างานในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (งบ อบน.)

บกศ. 20,000      

201202080121 อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างานในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20,000   1  คร้ัง 20,000    

6608000047 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (พัฒนาการจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสน

ศาสตร์)

 งปม. 25,000      

107901620144 กิจกรรมพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นชุมชน

ต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์

   25,000 2  คร้ัง 25,000    

6608000045 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  บกศ. 147,600    

107901620144 ปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทอง    15,000 1  คร้ัง 15,000   

107901620244 เตรียมความพร้อมน้องใหม่สิงห์สักทอง                      

(ส าหรับนักศึกษาช่ีนปี 1)

   10,000 1  คร้ัง 10,000    

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000033.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000047.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000045.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901620344 อบรมภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์

   20,000 1  คร้ัง 20,000    

107901620444 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์/ระเบียบงานสารบรรณ/

ภาษาอังกฤษ

   10,000 1  คร้ัง 10,000    

107901620544 การศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์    20,000 1  คร้ัง 20,000    

107901620644 สัมมนาวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์    15,000 1 15,000   

107901620744 สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์    15,000 1  คร้ัง 15,000     

107901620844 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์    17,000 1  คร้ัง 17,000   

107901620944 พัฒนาทักษะทางวิชาการของคณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์

     3,000 1  คร้ัง 3,000     

107901621044 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารับประศาสตร์    10,000 1  คร้ัง 10,000     

107901621144 สานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสิงห์สักทอง    10,000 1  คร้ัง 10,000    

107901621244 วัสดุ/อุปกรณ์      2,600 1  คร้ัง 2,600    

6608000046 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์  ภาค  กศ.บป

 กศ.บป. 23,400      

301202110121 ปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทอง      5,000 1  คร้ัง 5,000    

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000046.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

301202110221 การศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์    10,000 1  คร้ัง 10,000    

301202110321 การอบรมพัฒนาแกนน านักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์

     5,000 1  คร้ัง 5,000    

301202110421 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน      3,400 1  คร้ัง 3,400       

6608000036 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (พัฒนาความรู้กฎหมายแก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี จ.ก าแพงเพชร  (ONE 
DAY LAW))

งปม. 30,000      

107901540144 พัฒนาความรู้กฎหมายแก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษาในพื นท่ี จ.
ก าแพงเพชร  (ONE DAY LAW)

   25,000 1  คร้ัง 25,000    

6608000008 จ้างบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายส าหรับนักศึกษา

ภาคปกติ

งปม. 80,000      

107901350144 จ้างบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายจากภายนอก    80,000 1  คร้ัง 20,000     1  คร้ัง 20,000    1  คร้ัง 20,000    1  คร้ัง 20,000   

6608000038 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs)

    144,400

107901550144 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา

   50,000 1  คร้ัง 30,000    1  คร้ัง 20,000   

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000036.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000008.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000038.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901550244 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ด้านวิชาชีพ (ศึกษาดูงานฯ)

   34,400 1  คร้ัง 34,400    

107901550344 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL)

   45,000 1  คร้ัง 15,000     1  คร้ัง 30,000    

107901550444 บริหารจัดการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์    15,000 1  คร้ัง 15,000    

6608000023 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

 กศ.บป 50,400      

301202090121 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาการและวิชาชีพของ

นักศึกษานิติศาสตร์

   30,000 1  คร้ัง 30,000    

301202090121 จัดซ้ือหนังสือและวัสดุประกอบการเรียนการสอน    20,400 1  คร้ัง 20,400    

6608000037 จ้างบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านกฏหมายส าหรับนักศึกษา  

ภาค  กศ.บป

 กศ.บป 60,000      

301202100121 จ้างบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านกฏหมายจากภายนอก    60,000 1  คร้ัง 15,000     1  คร้ัง 15,000    1  คร้ัง 15,000    1  คร้ัง 15,000   

6608000018 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (การสัมมนาทุนทางสังคมชาติ
พันธ์ุสัมพันธ์ : การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร)

 งปม. 25,000      

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000023.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000037.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000018.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901410144 จัดสัมมนาทุนทางสังคมชาติพันธ์ุสัมพันธ์ : การพัฒนา

ท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง

ลาน จังหวัดก าแพงเพชร

   25,000 1  คร้ัง 25,000    

6608000011 การเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

 งปม.       38,520

107901370144 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับนักพัฒนา

สังคม ชุมชน

   38,520 7  คร้ัง 38,520    

6608000015 บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 (การบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชน
และท้องถ่ิน)

งปม. 25,000      

107901390144 บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี21(การบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและ

ท้องถ่ิน)

   25,000 1  คร้ัง 25,000    

6608000017 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน งปม. 31,320      

107901400144 ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน    15,000 1  คร้ัง 15,000    

107901400244 เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน    10,000 1  คร้ัง 10,000    

107901400344 สานสัมพันธ์น้องพ่ี - บายศรีสู่ขวัญ      6,320 1  คร้ัง 6,320    

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000011.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000015.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000017.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000042

โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน)

 งปม. 25,000      

107901580144 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์จาก “นักเล่าเร่ืองชุมชน” เพ่ือ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอคลอง

ลาน จังหวัดก าแพงเพชร

   12,500 1  คร้ัง 12,500    

107901580244 อบรมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21    12,500 1  คร้ัง 12,500    

6608000020 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  งปม. 51,840      

107901430144 กิจกรรมวันไหว้ครู    10,000 1  คร้ัง 10,000    

107901430244 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง    13,000 1  คร้ัง 4,500       2  คร้ัง' 8,500     

107901430344 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ    14,000 1  คร้ัง 14,000   

107901430444 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพภาษาไทย      5,000 1  คร้ัง 5,000    

107901430544 ทัศนศึกษา      9,840 1  คร้ัง 9,840     

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000042.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000020.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

6608000024 บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 (ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถ่ิน)

 งปม.          -   25,000      

107901460144 กิจกรรมท่ี 1 อบรมมัคคุเทศก์น้อยและจัดท าคลิปเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว

   10,000 1  คร้ัง 10,000    

107901460244 กิจกรรมท่ี 2อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดแข่งขัน 15,000   1  คร้ัง 15,000    

6608000022 พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ งปม. 38,520      

107901450144 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5,000     1  คร้ัง 5,000    

107901450244 ศึกษาดูงาน 13,000   1  คร้ัง 13,000     

107901450344 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 5,400     1  คร้ัง 5,400     

107901450444 อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ด้านทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ

10,000   1  คร้ัง 10,000    

107901450544 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 5,120     1  คร้ัง 5,120     

6608000026 บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 (การใช้บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร)

งปม. 25,000      

107901480144 ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม 12,100   1  คร้ัง 12,100    

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000024.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000026.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000022.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901480244 จัดกิจกรรมบริการวิชาการการใช้บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้

12,900   1  คร้ัง 12900

6508000025 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

งปม. 5,400       

107901470144 การศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

5,400     1  คร้ัง 5,400     

6608000034 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน

งปม. 25,000      

107901520144 เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ท้องถ่ิน

25,000   1  คร้ัง 25,000    

6608000029 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ

งปม. 3,180       

107901490144 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3,180     1 คร้ัง 3,180       

6608000032 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ

งปม. 120,000    

########### กิจกรรมพัฒนาการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเครือข่าย

70,000   1  คร้ัง 70000

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000034.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000029.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000032.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901320244 กิจกรรมเรียนรู้การด าเนินงานภายใต้การศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน

50,000   1  คร้ัง 50,000    

6608000032 การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศชุมชน เพ่ือการเรียนรู้

และขับเคล่ือนท้องถ่ิน

งปม. 100,000    

107901510144 การถ่ายทอด ส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน

100,000 1  คร้ัง 100,000  

6608000044 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ดนตรีศึกษาสู่ชุมชน)

งปม. 25,000      

107901510144 ดนตรีศึกษาสู่ชุมชน 25,000   1  คร้ัง 25,000    

6608000043 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรี

ศึกษา

งปม. 30,780      

107901590144 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา 

(ดนตรีสากล)

13,590   1  คร้ัง 13,590    

107901590244 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีศึกษา สัมมนา หรือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ

13,590   1  คร้ัง 13,590    

ศูนย์ภูมิสารสนเทศ

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000032.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000044.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000043.doc


 ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบปรมาณ ปริมาณงาน  งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

รหัสโครงการ/

รหัสกิจกรรม
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ประเภท

งบประ

 มาณ

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร ช่วงเวลาด าเนินโครงการ

 กิจกรรม  โครงการ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

 ไตรมาสท่ี 1  (ตค.-ธค.) ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) ไตรมาสท่ี 3  (เมย.-มิย.) ไตรมาสท่ี 4 (กค.-กย.)

107901590344 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา 

(ดนตรีไทย)

3,600     1  คร้ัง 3,600     

6608000019 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ศิลปะสู่ชุมชน) 25000

107901420144 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ิน   25,000 1  คร้ัง 25000

6608000021 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชา

ศิลปศึกษา

งปม. 7,740       

107901440144 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 7,740     1 7740

6608000021 พัฒนาทักษะนาฏศิลป์พ้ืนถ่ินและศิลปะการแสดงให้

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป  (งบยุทธศาสตร์)

งปม. 10,000      

107901340144 กิจกรรมท่ีการอบรมและฝึกอบรมการแสดง 10,000   1 15,000    

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา

กลุ่มวิชานาฎศิลป์และการละคร

https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000019.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000021.doc
https://huso.kpru.ac.th/file/budget/2566/6608000021.doc

