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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     



ค ำน ำ 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยยึดกรอบ
ตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะน าไปสู่การพัฒนาคณะตามพันธกิจได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะและของมหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรที่ยั่งยืนต่อเนื่องสืบไป 

  
 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                             ตุลาคม  2558 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหำร 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ บนหลักการที่จะ
พัฒนาคณะไปสู่คุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ บนพื้นฐานการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“สถาบันผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”  
  งบประมาณในปี 2559 ทางคณะได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 6,574,648 บาท โดยจ าแนกออกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 4,954,448 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้จ านวน 1,620,200 บาท  ซึ่งทางคณะฯได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2559 ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯและตัวชี้วัด  
เพ่ือเป็นแผนในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป  

    
 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

 
                               หน้า 
ค าน า                      
บทสรุปผู้บริหาร                    1 
สารบัญ                      
วิสัยทัศน์                    2 
พันธกิจ                     2 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ              3 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559                           4 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวชี้วัด               5 
สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์          11 
    
 



 

                                                                                                                                                                                                                         2 

 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

วิสัยทัศน์                     “สถาบันผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”  
 
พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม ภาษา และวัฒนธรรม 
3. บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ 
4.   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                   
5.   บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและสร้างสุข 
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                               

แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

งบประมาณ - เงินแผ่นดิน 4,384,448.- 
เงินรายได้ 1,620,200.- 

            

420,000.- บาท - 

 

 

50,000.- บาท 

ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ปลูกฝังค่านิยม  
ให้นักศึกษาและ

ชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และ
อนรุักษ์ท านุ

บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ความเขา้ใจ 

และเห็นความส าคญั
ของศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

ยุทธศาสตรก์ารศกึษา คุณธรรม จริยธรรมคณุภาพ
ชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ผลงานวิจัย 
เพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การวจิัยและนวัตกรรม 

 

เพื่อผลิต
ก าลังคนที่มี
คุณภาพตาม
ความต้องการ
ของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน/

ประชาชนในชุมชน
และสังคม ให้มี

ความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพ

ในการด ารงชวีิต 
ประกอบอาชีพและ

เสริมสร้างการแข่งขนั
ของประเทศ 

เพื่อขยายการ
ผลิตก าลังคน

ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
และสาขาที่ขาด

แคลน เพื่อ
ตอบสนองต่อ

ความต้องการใน
การพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อวจิัยและ
พัฒนารวมทัง้

ถ่ายทอด 
องค์ความรู้และ
สร้างนวตักรรมที่

น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ท้องถิ่นและ

ประเทศ 

ประชาชนไดร้ับ
การศกึษาและการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ 

มีผลงานวจิัย และ
นวัตกรรมที่ไดร้ับ
การเผยแพร่หรอื
น าไปใช้ประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรเ์ร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียม
ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

100,000.- บาท 

โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาใน
อาเซียนและ
พัฒนาความ

ร่วมมือในการเปิด
หลักสูตรร่วมกับ

สถาบันอุดมศึกษา
ในอาเซียน 

เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 

นักเรียน นักศกึษา ครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

รวมงบประมาณ 6,574,648.- บาท
บาทบาท 
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์พ.ศ. 2555-2559 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 

 

เป้าประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม 
สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
ผู้ประกอบการบนฐานเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส านึกรัก
บ้านเกิดและรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สร้าง ส่งเสริม และเชื่อมโยงชุมชนต้นแบบ
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล 

พัฒนารูปแบบการจดัการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

การส่งเสริมและจัดหางบประมาณ
การวิจยั 

ส่งเสริมพฒันาบทบาทขององคก์ร
ชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนรว่มของการ

บริการวิชาการ 
 

พัฒนาหลักสูตรให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
สอดคล้องกับท้องถ่ินและภูมิภาค 

 
 
 

กลยุทธ ์

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ เป็นสถาบนัแห่งคุณภาพ และเป็นท่ีพึ่งของสงัคม 
 

1.  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และย่ังยืนของปวงชน  
2. มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  
3. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
4. ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู   

  

 
สร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เพือ่สร้าง

สังคมฐานความรู้ ที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
สร้างโจทย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 

สร้างและพัฒนานักวิจัย 
 

พัฒนากระบวนการและสังเคราะห์โดย
ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวจิัย 

บริการวิชาการบนพืน้ฐานภูมิปัญญา
และความต้องการของท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการบริการวิชาการโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยบูรณาการเข้า
สู่การเรียนการสอนและงานวจิัย  
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

พัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการ 
 

บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สู่การบรกิารวิชาการ 

 

ยกระดับและเชื่อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

เกิดชุมชนต้นแบบด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล 

 

มหาวิทยาลัยน่าอยู่ที่มีคุณภาพ 

การเป็นมหาวทิยาลัยสถานะใหม ่ 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  

มีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ 
มีระบบควบคุมมาตรฐาน 

เตรียมความพรอ้มสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยในสถานะใหม ่

 
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
พัฒนาบุคลากร 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ
บริหารจัดการ 

 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 

พัฒนาอาจารย์ 
 

พัฒนานกัศึกษา 
 

การจดัตั้งหน่วยงานภายใน 
 

การสร้างความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกับองค์กรภายนอก 

พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้ 

พัฒนาการบการด้านรายได้ 
 

พัฒนาการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
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มีระบบและกลไกในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. 2556-2560 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญาและภูมิฐาน 

 

 

เป้าประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม 
มีปัญญา มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
การใช้ชีวิต สามารถเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพหรอืผูป้ระกอบการบนฐาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพใน
การผลิตบัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตรให้มีอัตลักษณ์โดด
เด่นสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

 
 
 

 
 

กลยุทธ ์

“สถาบันผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”  
 
 
 1 .ผลิตบัณฑิตที่มภีูมิรู ้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมฐิาน 
 2. การวิจัยเพือ่สร้างสรรคแ์ละพัฒนาบนฐานทนุทางสังคม ภาษา และวัฒนธรรม 
 3. บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 4. อนรุักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
5. บริหารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  

 
บุคลากรมีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย  
บนฐานทุนทางสังคม ภาษาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 
 

การวิจยัเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
บนฐานทุนทางสังคม ภาษาและ
วัฒนธรรม 

บริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวจิัย และ

โครงการตามแนวพระราชด าร ิ

มีระบบบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวจิัยและ 
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ

พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
แก่สังคม 
 
พัฒนากระบวนการบรกิารวิชาการ 
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

บูรณาการ การบริการวิชาการกับ
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    ส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริหารจัดการองค์กรตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและสร้างสรรค์ 

มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
และระบบควบคุมมาตรฐาน 

การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 มีกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและ
สร้างสรรค์ทุกระดับ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 

มีระบบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  :  ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน  
     เป้าประสงค์การพัฒนา  :  บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิต ทักษะภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                                                          
    และมีจิตสาธารณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
     ตัวชี้วัดในการพัฒนา :   

1. มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ10 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
3. จ านวนโครงการ  
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
5. จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาจารย์ปีละไม่ต่ ากว่า 2 โครงการ 
6.นักศึกษามีงานท า หลังส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   
7. นักศึกษาผ่านการอบรมให้มีทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิต ทักษะภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
8. อัตรากรเพ่ิมข้ึนของอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
9. อัตราการเพ่ิมข้ึนของอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
10.  มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 

11. มีหลักสูตรใหม่เพ่ิมข้ึน 2 สูตร 
12. หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตรที่รับรองจากสภา 
13. .มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 3 ห้อง  

กลยุทธ์  :         1 . เพ่ิมจ านวนนักศึกษาและรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
2.  พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการระดับอุดมศึกษา 
3.  สนับสนุนอาจารย์เรียนต่อระดับปริญญาเอก 
4.  พัฒนาความเข้มแข็งของอาจารย์และผลักดันสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
5.  พัฒนา ปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งหลักสูตร 

                6.  พัฒนาและยกระดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  :  การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม ภาษา และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์การพัฒนา : มีงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา :  
    1. จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง 

2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีละ 1 ครั้ง  
3. 1.มีคลินิกวิจัย 1แห่ง 
4. มีจ านวนอาจารย์รับบริการคลินิก ร้อยละ 80  
5. มีคู่มือการวิจัยของคณะ 
6. มีจ านวนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
7. สัดส่วนทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ไม่ต่ ากว่า 25,000 บาท/คน/ปี 
8. จ านวนบทความวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 บทความต่อปี ทรัพย์สินทางปัญญา  

กลยุทธ์ :  
  1. พัฒนาและยกระดับประเด็นการวิจัยที่สร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
                    2. ยกระดับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  3. พัฒนาระบบการติดตามและช่วยเหลือจากเครือข่ายภายนอก เช่น คลินิกวิจัย ,พัฒนาโจทย์ , เครื่องมือ, ติดตาม ,เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของคณะ มี Lab ,แหล่งค้นคว้าวิจัย ,สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยฐานข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  :  บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค์การพัฒนา : เกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา :  
    1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ปีละ 1 โครงการ  

2. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 3 แห่ง  
3. คู่มือการบริการวิชาการ  
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการ ไปบูรณาการงานวิจัย 1 โครงการ 

  5. โครงการบริการวิชาการ ไปบูรณาการเรียนการสอน 2 โครงการ 
6. โครงการบริการวิชาการ ไปบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ  
7. มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
 

กลยุทธ์  :  

 1. การสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
 4. การน าโครงการบริการวิชาการ ไปบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                                                             

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์การพัฒนา  :  เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา :  
1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 1 แหล่ง  
2. จัดกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภายในและต่างประเทศ ภายในปีละ 1 ครั้ง,  ภายนอก 1 ครั้ง 
3. คู่มือระบบกลไกการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. จ านวนโครงการ 1 โครงการต่อปี 

กลยุทธ์ :  
  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย     
           2. สร้างความร่วมในการจัดกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภายในและต่างประเทศ 
 3. สร้างระบบกลไกการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายภายนอกอย่างมีส่วนร่วม  
 4. สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายที่เป็นสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  :  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข 

เป้าประสงค์การพัฒนา : มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา : 
   1. จ านวนการผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการต่อปี 
 3. คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 3.50 
 4. มีการจัดการความเสี่ยง ร้อยละ 10 ของความเสี่ยงทั้งหมด 
 5. มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง  
 6. คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน) 

กลยุทธ์ :   
          1. การพัฒนาศักยภาพ การบริหารและการประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
  2. สร้างองค์กรแห่งความสุขและธรรมาภิบาล 
  3. จัดท า พัฒนาและปรับปรุงแผนของคณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจในคณะ 
  5. มีระบบและกลไกในการป้องกันความเสี่ยง 
  6. มีการวิจัยในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7. มีระบบและกลไกในการสร้างกรอบภาระงานของบุคลากร 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) รวม (บาท)

งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 144,848 43,280 188,128

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยเพือ่สร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรม 260,000 260,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ 80,000 80,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 50,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข 4,419,600 1,576,920 5,996,520

รวม 4,954,448 1,620,200 6,574,648

10

สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาและภูมิฐาน  

เป้าประสงค์การพัฒนา : บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวติ ทักษะภาษา การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ และมีจิตสาธารณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กลยทุธท์ี่ 1 . เพ่ิมจ านวนนักศึกษาและรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

แผ่นดิน เงินรายได้

1.เพิ่มจ านวนคงอยู่ 1 นักเรียน/ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 มหาวทิยาลัย 44,848 คณะมนุษยฯ์

นักศึกษาและรักษา นักศึกษา/ กาฬสินธุ์

อตัราคงที่ของ

นักศึกษา

อาจารย/์

บุคลากร

นักศึกษา/ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 มหาวทิยาลัย 43,280 คณะมนุษยฯ์

อาจารย/์ กาฬสินธุ์

ก.พ.-59 100,000 คณะ

44,848 143,280

11

(เงินรับฝาก

คณะ)

ผู้รับผิดชอบงบประมาณวัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

รวมกลยทุธท์ี่ 1

การสอน

โครงการ / กจิกรรม  กลุ่ม 

เป้าหมาย

โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการเรียน

โครงการค่าตอบแทนการสอน กศ.ปช.

โครงการค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน ปี 2

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

 2558

เป้าหมาย 

2559



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาและภูมิฐาน  

เป้าประสงค์การพัฒนา : บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวติ ทักษะภาษา การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบวชิ่ชีพ และมีจิตสาธารณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กลยทุธท์ี่ 2  พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการระดับอุดมศึกษา

แผ่นดิน เงินรายได้

2.1 จ านวนโครงการ โครงการ นักศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 40,000 คณะมนุษยฯ์

2.2 จ านวนนักศึกษาที่

เขา้ร่วม ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80

2.3 นักศึกษามีงานท า

หลังส าเร็จการศึกษา

ภายในหนึง่ปีไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80

2.4 นักศึกษาผ่านการ

อบรมให้มีทักษะการ

เรียนรู้ การใช้ชีวิต

ทักษะภาษาและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80

40,000        

12

รวมกลยทุธท์ี่ 2

ผู้รับผิดชอบงบประมาณวัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

 กลุ่ม 

เป้าหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการ / กจิกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

 2558

เป้าหมาย 

2559



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาและภูมิฐาน  

เป้าประสงค์การพัฒนา : บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวติ ทักษะภาษา การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบวชิ่ชีพ และมีจิตสาธารณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กลยทุธท์ี่ 5   พัฒนา ปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งหลักสูตร

แผ่นดิน เงินรายได้

5.1 มีการปรับปรุง หลักสูตร 1 ต.ค.58-ก.ย. 59         24,696 คณะมนุษยฯ์

หลักสูตร

ต.ค.58-ก.ย. 59         14,700 คณะมนุษยฯ์

ต.ค.58-ก.ย. 59         18,228 คณะมนุษยฯ์

ต.ค.58-ก.ย. 59           2,376 คณะมนุษยฯ์

40,000

60,000        

144,848     43,280

รวมกลยทุธท์ี่ 5

รวมทั้งสิน้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการ

จดัการทางวัฒนธรรม

2. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนา

สังคม4. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาภาษาจนี

ธุรกจิ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัของ

นักศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

2558

เป้าหมาย 

2559

โครงการ / กจิกรรม วัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

 กลุ่ม 

เป้าหมาย



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การวจิัยเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม ภาษาและวฒันธรรม

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีงานวจิัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ

กลยทุธท์ี่ 2  ยกระดับการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ

แผ่นดิน เงินรายได้

2.1 จัดประชุมวชิาการ โครงการ ต.ค. 58 -ก.ย. 59       50,000 คณะมนุษย์
ระดับชาติและนานาชาติ

ปีละ 1 คร้ัง

ม.ค.-59       50,000

100,000

14

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 

2558

เป้าหมาย

 2559

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กจิกรรม วัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

งบประมาณ กลุ่ม 

เป้าหมาย

รวมกลยทุธท์ี่ 2

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คร้ังที่

 4

โครงการบรรยายวิชาการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การวจิัยเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม ภาษาและวฒันธรรม

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีงานวจิัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ

กลยทุธท์ี่ 4  พัฒนาระบบบริหารงานวจิัยของคณะมี Lab ,แหล่งค้นควา้วจิัย ,สิง่แวดล้อมความปลอดภัยฐานข้อมูล

แผ่นดิน เงินรายได้

4.2 มีจ านวนผลงานวจิัย โครงการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 110,000 คณะมนุษย์
ฉบับสมบรูณ์เผยแพร่ไม่ต่ า

กวา่ร้อยละ 25

4.4 จ านวนบทความ

วชิาการไม่น้อยกวา่ 4 บทความ

ต่อปีทรัพยสิ์นทางปัญญา

260,000    0

15

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการจดัท าวารสาร วิถสัีงคมมนุษย์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 

2558

เป้าหมาย

 2559

โครงการ / กจิกรรม  กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

รวมกลยทุธท์ี่ 4

รวมทั้งสิน้



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 บริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ

เป้าประสงค์การพัฒนา :  เกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที ่1  การสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น

แผ่นดิน เงินรายได้

1. จ านวนโครงการบริการ โครงการ นักเรียน ต.ค. 58- ก.ย. 59        75,000 คณะมนุษย์

วชิาการที่ร่วมมือกับชุมชน ประชาชน

ปลีะ 1 โครงการ ต.ค. 58- ก.ย. 59          5,000

       20,000

       50,000 (สสส)

80,000

80,000รวมทัง้สิ้น

วัน/เดือน/ปีทีจ่ัด

กิจกรรม/โครงการ

สถานทีจ่ัด

กิจกรรม/

โครงการ

งบประมาณ

รวมกลยุทธ์ที ่1

โครงการพฒันาทนุทางวฒันธรรม

โครงการส่งเสริมการอ่าน (สสส)

โครงการจัดการความรู้ด้านงานวจิัยและการ

เรียนการสอน

(งบเครือข่ายอุดมศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวชิาการด้านมนุษยศาสตร์

 กลุ่ม 

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

2558

เป้าหมาย

 2559

โครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์การพัฒนา : เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาทีเ่ชื่อมโยงท้องถ่ินสู่สากลและส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชมุชน

กลยุทธ์ที2่ สร้างความร่วมมอืในการกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรเครือขา่ยภายในและภายนอกประเทศ

แผ่นดิน เงินรายได้

ภายใน 1 คร้ัง ภายนอก โครงการ 14 - 17 พ.ย. 58 จุฬาลงกรณ์ อ.กิตต์ิธนัตถ์

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย (งบกลาง)

17

รวมกลยุทธ์ที ่2

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

2557

เป้าหมาย

 2558

โครงการ / กิจกรรม  กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีทีจ่ัด

กิจกรรม/โครงการ

สถานทีจ่ัด

กิจกรรม/

โครงการโครงการศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษาคร้ังที่ 16



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์การพัฒนา : เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาทีเ่ชื่อมโยงท้องถ่ินสู่สากลและส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชมุชน

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบกลไกการพัฒนาโครงการดา้นศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอกอย่างมสี่วนร่วม

แผ่นดิน เงินรายได้

ระบบและกลไก ระบบ ต.ค. 58- ก.ย. 59 50,000     คณะมนุษย์

50,000

50,000

18

รวมทัง้สิ้น

รวมกลยุทธ์ที ่3

โครงการด้านศิลปวฒันธรรม

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

2557

เป้าหมาย

 2558

โครงการ / กิจกรรม  กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีทีจ่ัด

กิจกรรม/โครงการ

สถานทีจ่ัด

กิจกรรม/

โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน

กลยทุธท์ี่ 1   การพัฒนาศักยภาพ การบริหารและการประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร

แผ่นดิน เงินรายได้

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม บุคลากร คณะมนุษยฯ์         10,000 คณะมนุษย์

ไม่ต  ากว่าร้อยละ 50

บุคลากร คณะมนุษยฯ์         10,000 คณะมนุษย์

20,000       0
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมกลยทุธท์ี่ 1

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

 2558

เป้าหมาย

 2559

โครงการ / กจิกรรม  กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีที 

จดักจิกรรม/

โครงการ

สถานที จดั

กจิกรรม/

โครงการ

ระดับสาขา

สังคมศาสตร์

2. โครงการประเมินประกนั

คุณภาพ

3. โครงการประเมินประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน

กลยทุธท์ี่ 2  สร้างองค์กรแห่งความสุขและธรรมาภิบาล 

แผ่นดิน เงินรายได้

จ านวนโครงการ /กจิกรรม1 โครงการ บุคลากร ต.ค. 58-ก.ย. 59 คณะมนุษยฯ์         70,000         120,000 คณะมนุษย์

โครงการต่อปี (เงินรับฝาก)

บุคลากร ต.ค. 58-ก.ย. 59 คณะมนุษยฯ์         40,000 คณะมนุษย์

บุคลากร ต.ค. 58-ก.ย. 59 คณะมนุษย์ 840,000 คณะมนุษย์

บุคลากร ต.ค. 58-ก.ย.59 คณะมนุษย์     4,279,600 736,920 คณะมนุษย์

4.4 ค่าใช้จา่ยบุคลากร

4,389,600   1,576,920

20

ตัวชี้วัด

4.2เงินสมทบประกนัสังคม

36,000เงินกองทุน

-4,279,600

2. โครงการประชุมคณะ

กรรมการประจ าคณะ

3. โครงการเพิ มศักยภาพและ

ทดแทนอตัราก าลังที ขาดแคลน

อตัราเดิม 6 อตัรา 1) อาจารย ์4 

คน×17,500 บ. 12 ด.

อตัรา (57,720)

รวมกลยทุธท์ี่ 2

 กลุ่ม 

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

2558

เป้าหมาย

 2559

โครงการ / กจิกรรม

4. โครงการบริหารจดัการคณะ

4.1)เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร

ที มีวาระ (643,200)

4.3 เงินอดุหนุนทั วไป ป.เอก 2

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและศึกษาดูงานฯ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบวัน/เดือน/ปีที 

จดักจิกรรม/

โครงการ

สถานที จดั

กจิกรรม/

โครงการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน

กลยทุธท์ี่ 3  จัดท า พัฒนา และปรับปรุงแผนของคณะฯที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผ่นดิน เงินรายได้

จ านวนโครงการ /กจิกรรม1 โครงการ บุคลากร ต.ค. 58-ก.ย. 59         10,000 คณะมนุษย์

โครงการต่อปี

        50,000

10,000       

4,419,600   1,576,920
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1 .โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีที 

จดักจิกรรม/

โครงการ

สถานที จดั

กจิกรรม/

โครงการ

โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ

(ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

ประจ าปี)

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

 2558

เป้าหมาย

 2559

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเขา้สู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

รวมกลยทุธท์ี่ 3

รวมทั้งสิน้




