
ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและปองกันการคนควาอิสระหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต (เดือนตุลาคม 2564)

37,500      ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

2 โครงการสอบเคาโครงและสอบปองกันวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (เดือนตุลาคม 2564)

199,500    ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

3 โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร

ประจําปงบประมาณ 2565

147,000     อาจารยสุรศักดิ์ มีบัว นบ.ปกติ

4 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําปพุทธศักราช

 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14,692      นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

5 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 47,000      อาจารยวันจักร นอยจันทร รปศ.บรหารงานตํารวจ

6 โครงการอบรมวิธีการเขียนคําตอบขอสอบกฎหมายแบบ IRAC 8,000        นายลิขิต เกิดมงคล นบ.พิเศษ(ตํารวจ)

7 โครงการ CPG Forum 2021 “How countries deal with the COVID-19 pandemic -          ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชัย ฝายวิจัย

8 โครงการ UBAYA ONLINE SUMMER PROGRAM 2021 “Productive Things to do 

during the Covid-19Pandemic”

-          ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชัย ฝายวิจัย

9 โครงการการสงเสริมการเผยแพรและตีพิมพวารสารในระดับชาติและนานาชาติ 

สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ

300,000    อาจารยวันจักร นอยจันทร รปศ.บรหารงานตํารวจ

10 โครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLNE LIVE วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

25,000      ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา



11 โครงการ ประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

40,000      ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

12 .โครงการ ประชาสัมพันธหลักสูตรภาคปกติ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000      ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการแผนพับประชาสัมพันธ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 50,000          นายรามิล จิรัฎฐพิชชามญชุ ฝายบริหาร

2 โครงการแผนพับประชาสัมพันธ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 50,000          นายรามิล จิรัฎฐพิชชามญชุ ฝายบริหาร

3 โครงการแผนพับประชาสัมพันธ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 50,000          นายรามิล จิรัฎฐพิชชามญชุ ฝายบริหาร

4 โครงการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

112,000         ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รปม.

5 โครงการหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)

150,100         ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ รบ.ปกติ

6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานเครื่องแตงกายของบุคลากรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 273,600        นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

7 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ 40,000          อาจารยรพีพัฒน จันทนินทร รปศ.บริหารงานตํารวจ

8 โครงการการประกวดดนตรีของนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ออนไลน) 30,000          ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

9 โครงการการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 30,000          ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะพิธีกรมืออาชีพในงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสน

ศาสตร

3,600            ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รปม.

11 โครงการอบรมเขียนหนังสือราชการและหนังสือโตตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

องคกรใหมีประสิทธิภาพสําหรับนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต

9,000            ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ รบ.ปกติ

12 โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3,600            ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ รบ.ปกติ

13 โครงการแปลเอกสารหลักสูตรฉบับภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 180,000         ดร.มนทกานติ์ รอดคลาย ฝายวิชาการ

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการงาน" 14,400           ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รปม.

15 โครงการแผนพับประชาสัมพันธประจําปการศึกษ 2565 30,000          ผศ.พิจักษณ ภูตระกูล รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการ

16 โครงการบริหารสํานักงาน แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2565 43,700          ผศ.ดร.มารดารัตน สุขสงา รปศ.การปกครองทองถิ่น



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2565 30,000          ผศ.ดร.กมลวรรณ อยูวัฒนะ นบ.ปกติ

2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 

จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอางทอง

45,600          นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

3 โครงการเอกัตศึกษาในทางทฤษฎีและความคิดทางการเมืองสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 77,000          ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท รด.

4 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สําหรับนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต 18,000          ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ รบ.ปกติ

5 โครงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและปองกันการคนควาอิสระหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เดือนมกราคม 

2565)

38,500          ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

6 โครงการสอบเคาโครงและสอบปองกันวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เดือนมกราค2565) 58,000          ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

7 โครงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติของหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต

49,000          ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการสัมมนาวิชาการ และ ศึกษาดูงานทางกฎหมายประจําปการศึกษา 2564 37,900                   ผศ.ดร.กมลวรรณ อยูวัฒนะ นบ.ปกติ

2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ณ ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง

15,000                   นายพงศักดิ์ รุงสง รบ.พิเศษ(ระนอง)

3 โครงการพัฒนานักศึกษาสูความเปนเอตทัคคะดานระเบียบวิธีวิจัยรัฐศาสตรขั้นสูง สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

80,000                   ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

4 โครงการการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 225,000                 ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชัย ฝายวิจัย

5 โครงการอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2565

22,500                   ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท รปม.

6 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปการศึกษา 2565 

(ปายไวนิล)

10,000                   นายลิขิต เกิดมคล ฝายวิชาการ

7 โครงการประชาสัมพันธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ประจําปการศึกษ2564

50,000                   ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท รปม.

8 โครงการเสวนาทางวิชาการ "ทองถิ่นไทย กาวไกลสูประชาคมโลก (Local To Global)" 40,000                   ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รป.ปกติ

9 โครงการเขียนเรซูเมใหปง! .. จบใหม ก็ไดงาน 10,500                   ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ รป.ปกติ



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

79,000             ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท รปม.

2 โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ 7,200               อาจารยอัยรวี วีระพันธพงศ รปศ.การปกครองทองถิ่น

3 โครงการศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 65,000             ดร.ขันทอง ใจดี รปศ.การบริหารงานตํารวจ

4 โครงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ และสอบปองกันการคนควาอิสระ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เดือนกุมภาพันธ 2565)

63,000             ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

5 โครงการสอบปองกันวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เดือน กุมภาพันธ 

2565)

83,000             ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

6 โครงการสัปดาหวิชาการดานการปกครองทองถิ่น 30,000             อาจารยสันตชัย รัตนะขวัญ รปศ.การปกครองทองถิ่น

7 โครงการสัมมนาประเด็นพิเศษทางการบริหารรัฐกิจ เรื่อง “ปูพรมเด็กจบใหมเขาสูตลาดแรงงาน

ในยุค New Normal”

7,200               ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

8 โครงการสัมมนาประเด็นพิเศษทางการบริหารรัฐกิจ เรื่อง “กาวตอไปคนไทยในสถานการณโค

วิด”

7,200               ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

9 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปสูการทดสอบความสามารถทางภาษา CEFR  

(ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง)

18,000             ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ รบ.พิเศษ(ระนอง)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐดานการ

วิจัย

35,400             ผศ.พิจักษณ ภูตระกูล รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

11 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต จังหวัดนครปฐม 18,000             ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ นบ.พิเศษ.ตํารวจ(กทม)

12 โครงการการประชุมเตรียมความพรอมการตกแตงอาคารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

5,000               นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

13 โครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLNE LIVE และจัดแสดงนิทรรศการสาขาวิชาวิทยาลัย

การเมืองและการปกครอง

30,000             ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

14 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

10,000             ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

15 โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและแหลงเรียนรู วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000             ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 155,500          ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ รบ.ปกติ

2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี

49,900            นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

3 โครงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ และสอบปองกันการคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เดือนมีนาคม 2565)

64,500            ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

4 โครงการสอบเคาโครง/ปองกันวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เดือน มีนาคม ๒๕๖๕) 189,000           ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

5 โครงการพัฒนาทักษะดานการวิจัยสําหรับนักศึกษา 30,000            อาจารยวันจักร นอยจันทร รปศ.บรหารงานตํารวจ

6 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ณ จังหวัดอุดรธานี

8,000              นายลิขิต เกิดมงคล ฝายวิชาการ

7 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

50,000            นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

8 โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน -                ผศ.ไพบูลย ชูวัฒนกิจ นบ.ปกติ

9 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประจําปการศึกษา 2564

27,500            ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ฝายวิชาการ

10 โครงการการสงเสริมและยกยองนักกีฬาผูสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000            ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

11 โครงการการอบรมทักษะดานกีฬายกน้ําหนัก วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000            ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

12 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและอนุรักษผาไทย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000            ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

13 โครงการสรางเครือขายและสมาคมศิษยเกา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000            ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

14



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1

โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานภาครัฐแบบพลิกโฉม ดวยการฝงตัวของอาจารยและนักศึกษา

ที่สถานีตํารวจนครบาล

5,000       ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ รบ.ปกติ

2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

50,000     นายรามิล จิรัฎฐพิชชามญชุ ฝายบริหาร

3 โครงการปลูกปา เสริมสรางจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ณ คลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม 50,000     นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ฝายบริหาร

4 โครงการบริการวิชาการ จัดหารายได(การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยการเมืองและการปกครองครั้งที่ -          ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชัย ฝายวิจัย

5 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 25,000     ดร.มนทกานติ์ รอดคลาย รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการ

6 ครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะ 30,000     ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

7 โครงการคายอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 50,000     ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการแนวทางการศึกษารัฐศาสตรขั้นสูงสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 39,900              ศ.ดร.สมบูรณ สุขสําราญ รด.

2 โครงการสอบปองกันวิทยานิพนธ และสอบปองกันการคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เดือนพฤษภาคม 2565)

44,500               ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

3 โครงการเเหลงเรียนรูดานภาษาอังกฤษสําหรับนักนิติศาสตร ประจําปงบประมาณ 2565 14,400               ณธสร เอื้อการณ นบ.ปกติ

4 โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2565 144,000              ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

5 โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2565 71,800               ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมหัวขอ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 7,200                 ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการ

7 โครงการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและเอกชน ประจําปการศึกษา 2565

62,000               ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท รปม.

8 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต จังหวัดชลบุรี 20,500               ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ นบ.พิเศษ ตํารวจ(กทม)



9 โครงการเตรียมความพรอมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 66,400               ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

10 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาลัยการเมืองและปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

50,000               ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รบ.พิเศษ ทหาร (สระบุรี)

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการทางสถิติและโปรแกรมวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย" 21,000               ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท รปม.



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการเสริมทักษะกอนการฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 25,000         ดร.มนทกานติ์ รอดคลาย รปศ.นโยบายสาธารณะและการจัดการ

2 โครงการสอบเคาโครง/ปองกันวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เดือน มิถุนายน 2565) 141,000        ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รด.

3

โครงการสอบปองกันวิทยานิพนธ และสอบปองกันการคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เดือนมิถุนายน 2565)

46,500         ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รม.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLNE LIVE วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

25,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

2 โครงการ ประชาสัมพันธหลักสูตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 40,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

3 .โครงการ ประชาสัมพันธหลักสูตรภาคปกติ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

30,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

4 โครงการการประกวดดนตรีของนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ออนไลน) 30,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

5 โครงการการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 30,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

6 โครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLNE LIVE และจัดแสดงนิทรรศการสาขาวิชาวิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครอง

30,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

7 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

10,000                  ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

8 โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและแหลงเรียนรู วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

9 โครงการการสงเสริมและยกยองนักกีฬาผูสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

10 โครงการการอบรมทักษะดานกีฬายกน้ําหนัก วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

11 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและอนุรักษผาไทย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

12 โครงการสรางเครือขายและสมาคมศิษยเกา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 20,000                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

13 โครงการเตรียมความพรอมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 66,400                 ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ฝายกิจการนักศึกษา

361,400                
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