
งบประมาณ

แผ่นดนิ

งบประมาณเงิน

รายได้

หน่วยงานภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 1,274,700     90,000 1,364,700

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยเพือ่สร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม

ภาษาและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน

การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้าง

สุข
47,000 1,093,947 324,800

รวม 1,385,700 1,380,800 56,320 2,006,673
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56,32056,320                    

ประเดน็ยุทธศาสตร์ รวม (บาท)

64,000 196,853 260,853

สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณ (บาท)



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน

กลยทุธท์ี่ 1   การพัฒนาศักยภาพ การบริหารและการประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร

แผ่นดิน เงินรายได้

1. จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม

2 2

ไม่ต  ากว่าร้อยละ 50     32,600

30,000    

-           62,600    
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บุคลากร

บุคลากร

1. โครงการประเมินประกนัคุณภาพ

2. โครงการประเมินประกนัคุณภาพ

การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รวมกลยทุธท์ี่ 1

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการ

ด าเนินงาน 

2559

เป้าหมาย 

2560
โครงการ / กจิกรรม

 กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีที จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที จดั

กจิกรรม/

โครงการ

ระดับหลักสูตร

สังคมศาสตร์

 19- 24ส.ค. 60

 29-30 ส.ค. 60

คณะมนุษย์คณะมนุษยฯ์

คณะมนุษยฯ์ คณะมนุษย์



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข

เป้าประสงค์การพัฒนา :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบควบคุมมาตรฐาน

กลยทุธท์ี่ 2  สร้างองค์กรแห่งความสุขและธรรมาภิบาล 

แผ่นดิน เงินรายได้

จ านวนโครงการ /

กจิกรรม1

โครงการ 4 4     43,200

โครงการต่อปี
     219,000

อาจารย์
บุคลากร 769,147        

นักศึกษา

อาจารย์

บุคลากร

นักศึกษา

47,000      1,031,347     

      47,000      1,093,947
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คณะมนุษย์
       47,0004. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ ต.ค. 59-ก.ย. 60

มหาวิทยาลัย

คณะมนุษย์

รวมทั้งสิน้

รวมกลยทุธท์ี่ 2

สบทมจากมหาวิทยาลัยฯเพื อใช้จดัการศึกษา  

 621,360

3. งบประจ าส่วนคณะ 78,747
 เงินออมสะสม         69,040

2. ค่าจา้งชั วคราวรายเดือน(210,000)

   เงินสบทมประกนัสังคม (9,000)
ต.ค. 59-ก.ย. 60อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

สถานที จดั

กจิกรรม/

โครงการ

คณะมนุษย์

คณะมนุษย์

งบประมาณ

คณะมนุษย์

คณะมนุษย์

คณะมนุษย์คณะมนุษย์

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ตัวชี้วัด
 กลุ่ม 

เป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลการ

ด าเนินงาน2559 เป้าหมาย 

2560
โครงการ / กจิกรรม

วัน/เดือน/ปีที จดั

กจิกรรม/โครงการ

อาจารย์
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและค่า

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปะวฒันธรรมและภูมปัญญาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์การพัฒนา : เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาที่เชือ่มโยงท้องถ่ินสูส่ากลและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน

กลยทุธท์ี่2 สร้างความร่วมมือในการกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมกับองค์กรเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ

หน่วยงาน

ภายนอก

ภายใน 1 คร้ัง ภายนอก โครงการ 1 1 3-5 พ.ย. 59 มรภ.พิบูล 56,320        อ.กิตต์ิธนัตถ์

1 คร้ัง สงคราม

56,320     
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ผู้รับผิดชอบโครงการ / กจิกรรม
 กลุ่ม 

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปีที่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ แผ่นดิน

งบประมาณ

รวมกลยทุธท์ี่ 2

เงินรายได้
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการ

ด าเนินงาน

2559

เป้าหมาย

 2560

***งบสนับสนุนจาก สกอ.

1.โครงการศิลปวฒันธรรม

อุดมศึกษาคร้ังที ่17



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 บริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการตามแนวพระราชด าริ

เปา้ประสงค์การพัฒนา :  เกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนใหเ้กิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น

แผ่นดิน เงินรายได้

1. จ านวนโครงการบริการ โครงการ 3 2 นอกสถานที่
      64,000

วชิาการทีร่่วมมือกับชุมชน

ปีละ 1 โครงการ

คณะมนุษย์        196,853

64,000 196,853

64,000 196,853
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คณะมนุษย์ฯต.ค. 59 - ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ

 กลุ่ม 

เปา้หมาย

อาจารย์

กิตต์ิธนัตถ์  

ญาณพิสิษฐ์

วัน/เดือน/ปทีี่จัด

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่จัด

กิจกรรม/

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ผลการ

ด าเนนิงาน

2559

เปา้หมาย

 2560
โครงการ / กิจกรรม

รวมทั้งสิน้

2. โครงการจัดท าวารสารวชิาการ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รวมกลยุทธท์ี่ 1

ปีที ่5 ฉบับที1่

1.โครงการพัฒนาทุนทางวฒันธรรมเพือ่

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ปีที2่ : ส่ิงทอนา

โนกับผลิตภัณฑ์เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรม

อาจารย์

นักศึกษา

บุคคลทัว่ไป

อาจารย์

นักศึกษา

บุคคลทัว่ไป
"วถิีสังคมมนุษย"์ ปีที ่4 ฉบับที ่2 และ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1   ผลิตบณัฑิตทีม่ภีมูริู้ ภมูธิรรม ภมูปิญัญาและภมูฐิาน  

เปา้ประสงค์การพัฒนา : บณัฑิตมคีวามรู้ มทีกัษะการเรียนรู้ การใชช้วีิต ทกัษะภาษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเปน็ผู้ประกอบวิชาชพี และมจีิตสาธารณะความเปน็พลเมอืงทีม่คุีณภาพ

กลยทุธท์ี ่2  พัฒนานักศึกษาใหม้คีวามเปน็จิตสาธารณะ ความเปน็พลเมอืงและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการระดบัอุดมศึกษา

แผ่นดิน เงินรายได้

2.1 จ านวนโครงการ โครงการ 5 3 อาจารย์ มหาวทิยาลัย          1,274,700

2.2 จ านวนนักศึกษาที่ บคุลากร กาฬสินธุ์

เขา้ร่วม ไม่ต่ ากวา่ นักศึกษา

ร้อยละ 80 นักศึกษา มหาวทิยาลัย

2.3 นักศึกษามีงานท า กาฬสินธุ์ 15,000

หลังส าเร็จการศึกษา

ภายในหนึ่งปไีม่ต่ ากวา่ นักศึกษา มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 80 กาฬสินธุ์                     10,000

2.4 นักศึกษาผ่านการ

อบรมใหม้ีทักษะการ นักศึกษา มหาวทิยาลัย

เรียนรู้ การใช้ชีวติ กาฬสินธุ์ 12,000

ทักษะภาษาและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 80

1,274,700        37,000                

12

3. โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 

2559

เปา้หมาย 

2560

2.โครงการปจัฉมินิเทศและเตรียมความพร้อม

โครงการ / กจิกรรม

1. ครุภณัฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่

 กลุ่ม เปา้หมาย

รวมกลยทุธท์ี ่2

มนุษยศาสตร์คร้ังที่ 5 ปกีารศึกษา 2559

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพี่

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปกีารศึกษา 2559

น้องสัมพนัธ ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

นักศึกษากอ่นจบการศึกษา คณะมนุษย

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปกีารศึกษา 2559

เรียนรู้ทางวชิาการ งาน "ตุ้มโฮมผลงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณวนั/เดือน/ปทีี่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

คณะมนุษยฯ์
ต.ค.- ธ.ค. 59

มิ.ย  60 คณะมนุษยฯ์

21-เม.ย.-60

คณะมนุษยฯ์

คณะมนุษยฯ์

13 - 14 เม.ย. 60

1 ล้านบาท 5 รายการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1   ผลิตบณัฑิตทีม่ภีมูริู้ ภมูธิรรม ภมูปิญัญาและภมูฐิาน  

เปา้ประสงค์การพัฒนา : บณัฑิตมคีวามรู้ มทีกัษะการเรียนรู้ การใชช้วีิต ทกัษะภาษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเปน็ผู้ประกอบวิชาชพี และมจีิตสาธารณะความเปน็พลเมอืงทีม่คุีณภาพ

กลยทุธท์ี ่5   พัฒนา ปรับปรุงและสร้างความเขม้แขง็หลักสูตร

แผ่นดิน เงินรายได้

5.1 มีการปรับปรุง โครงการ 5 2 อาจารย์/ มหาวทิยาลัย                 20,000

หลักสูตร นักศึกษา กาฬสินธุ์

อาจารย์/ มหาวทิยาลัย                 33,000

นักศึกษา กาฬสินธุ์

-             53,000           

1,274,700    90,000           
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ผลการ

ด าเนินงาน

2559

เปา้หมาย 

2560

โครงการ / กจิกรรม  กลุ่ม เปา้หมายตัวชี้วดั หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ

วนั/เดือน/ปทีี่จดั

กจิกรรม/โครงการ

สถานที่จดั

กจิกรรม/

โครงการ

คณะมนุษยฯ์

คณะมนุษยฯ์

รวมกลยทุธ์ที ่5

รวมทัง้สิน้

1. โครงการทบทวนสอบผลสัมฤทธิต์าม

มาตรฐานการเรียนรู้

2. โครงการนิเทศนักศึกษาภาคสนามนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณ

ต.ค.59-ก.ย. 60

ต.ค.59-ก.ย. 60




