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กองนโยบายและแผน  
ส านักงานอธิการบดี 
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แผนปฏบิัตกิารดา้นที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสานสัมพันธท์ าบุญตักบาตรในวนัส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม ่คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร

               -        10,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

2 โครงการสืบสานประเพณี ครอบครัวคณะเทคโนโลยกีารเกษตรสุขสันต์  วนัสงกรานต์                -        10,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

3 โครงการบายศรี ประจ าปีงบประมาณ 2563                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

4 โครงการสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2563                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

5 โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย                -         5,000 คณะบริหารศาสตร์

6 โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม คณะบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2563                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

7 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมการลงแขกด านา        40,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

8 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมการลงแขกเกี่ยวขา้วและท าขวญัขา้ว        40,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

9 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวญัขา้วคูณลาน        50,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

10 โครงการสุขสันต์วนัสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 2563        30,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

11 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง        50,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

12 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา        50,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

13 โครงการสัมมนาวชิาการด้านศิลปวฒันธรรม “เนื่องในวนัวนัสถาปนามหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์
ปี 2563”

     261,900                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

14 โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา        25,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

15 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น        20,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

16 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร        30,000                - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

17 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะบริหารศาสตร์        30,000                - คณะบริหารศาสตร์

18 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ        30,000                - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

19 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม        30,000                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

20 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะศิลปศาสตร์        30,000                - คณะศิลปศาสตร์

21 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา        30,000                - คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

22 โครงการแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมอนุภาคลุ่มน้ าโขง      213,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

23 โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลางแพรวาจงัหวดักาฬสินธุ์        60,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

24 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภมูปิัญญาทางวฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธุ์      250,000                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

25 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเนื่องในวนัอนุรักษ์มรดกไทย  ไมใ่ชง้ปม.                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนการปฏบิัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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26 โครงการส่งเสริมการประกวดแขง่ขนัดนตรีพื้นบ้านอสีาน  ไมใ่ชง้ปม.                - ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

27 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม ่คณะบริหารศาสตร์                -        20,000 คณะบริหารศาสตร์

28 โครงการขยบักายสบายชวีหีลักหนีโรคภยั                -         3,000 คณะบริหารศาสตร์

29 โครงการการเชื่อมต่อทุกชอ่งทางการขาย OMNI Channel ตอบโจทยก์ารตลาด AI                -        18,000 คณะบริหารศาสตร์

30 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยดิีจทิัล 2563                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

31 โครงการคืนป่าสู่ชมุชน                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

32 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กจิกรรมภาคสนาม และบริการวชิาการ นักศึกษาสาขาวชิา
วทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

               -        20,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21                -        30,000 คณะศิลปศาสตร์

34 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563                -         6,100 คณะศิลปศาสตร์

35 โครงการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมกบัการเรียนภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21                -         8,000 คณะศิลปศาสตร์

36 โครงการศึกษาดูงานวถิชีวีติแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ                -        15,000 คณะศิลปศาสตร์

37 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21                -        49,450 คณะศิลปศาสตร์

38 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะศิลปศาสตร์

39 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภยัแกน่ักท่องเที่ยว                -        18,300 คณะศิลปศาสตร์

40 โครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์                -         9,900 คณะศิลปศาสตร์

41 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

               -        20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

42 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์                -        32,400 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

43 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัสู่ความเป็นครูปฐมวยัแบบมอื
อาชพี

               -        12,100 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

44 โครงการปฐมวยัสัมพันธ ์คร้ังที่ 24                -        25,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

45 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัโรงเรียน
ต้นแบบ

               -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

46 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที2่1                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

47 โครงการพัฒนาทักษะการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์ 
ละครเวทีประเพณีภาษาไทย คร้ังที่ 7

               -        25,800 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

48 โครงการห้องเรียนสร้างสรรค์ : ปรับห้องเรียน เปล่ียนห้องรู้ สู่ห้องคิด                -         5,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

49 โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่
 21

               -        28,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา
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50 โครงการเพิ่มพูนทักษะครูภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษ

               -        43,300 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

51 โครงการค่ายภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ                -        35,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

52  โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกจิกรรมตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา

               -        30,700 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

53 โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัสาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา

               -        33,500 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

54 โครงการศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สัมพันธ์                -        50,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

55 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ก ากบัลูกเสือ                -        25,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

56 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2563                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

57 โครงการสัมมนาวทิยานิพนธน์ักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

58 โครงการบริหารสัมพันธ์                -        10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

59 โครงการสัมมนาทางวชิาการด้านการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21

               -        20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

60 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักการบริหารการศึกษา                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

61 โครงการแขง่ขนั KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ คร้ังที่ 2                -        40,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

62 โครงการเพิ่มคุณภาพชวีตินักศึกษาหอพักสวสัดิการนักศึกษา มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์
ประจ าปีการศึกษา 2563

               -  ไมใ่ชง้ปม. ส านักงานอธกิารบดี (หอพักนักศึกษา)

63 โครงการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไมเ่ขา้อยู่หอพักฯ มหาวทิยาลัย

กาฬสินธุ ์ประจ าปีการศึกษา 2563

               -  ไมใ่ชง้ปม. ส านักงานอธกิารบดี (หอพักนักศึกษา)

64 โครงการให้ความรู้ศิษยเ์กา่                -         5,000 คณะบริหารศาสตร์

65 โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเขา้อยู่หอพักฯ ประจ าปีการศึกษา 2563                -        28,000 ส านักงานอธกิารบดี (หอพักนักศึกษา)

66 โครงการพัฒนาและวพิากษ์หลักสูตรให้ตรงกบัความต้องการทิศทางการพัฒนาประเทศ      300,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

67 โครงการนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์จติอาสาพัฒนาชมุน                -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

68 โครงการบัญชสีร้างคน คนสร้างชาติ                -        24,000 คณะบริหารศาสตร์

69 โครงการสร้างผู้ประกอบการธรุกจิการค้าสมยัใหม่                -        20,000 คณะบริหารศาสตร์

70 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเทคนิคการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานแบบมอือาชพี                -        24,000 คณะบริหารศาสตร์

71 โครงการทักษะอาชพีแห่งศตวรรษที่ 21                -        12,000 คณะบริหารศาสตร์

72 โครงการบริการวชิาการอบรมทักษะภาษาองักฤษและเรียนรู้วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อ

การศึกษาพัฒนาสู่สากล ในยคุ Thailand 4.0

               -        16,400 คณะศิลปศาสตร์
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73 โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่อการบริการวชิาการแกโ่รงเรียนท้องถิ่นใน

เครือขา่ย MOU จงัหวดักาฬสินธุ์

               -         3,400 คณะศิลปศาสตร์

74 โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน                -        20,700 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

75 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวยัแกส่ถานศึกษา (Show & 
Share)

               -        25,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

76 โครงการอบรมดาราศาสตร์เชงิปฏบิัติการและบูรณาการทางวทิยาศาสตร์สัมพันธ ์สอนน้อง
เรียนวทิยาศาสตร์และดูดาว คร้ังที่5  ประจ าปีการศึกษา 2562

               -        20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

77 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ พัฒนาทักษะวทิยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน

เครือขา่ย

               -        20,000 คณะบริหารศาสตร์

78 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ การดูแลคอมพิวเตอร์ ติดต้ังระบบปฏบิัติการและโปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับโรงเรียนเครือขา่ย

               -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

79 โครงการการพัฒนาทักษะการจดักจิกรรมการเรียนรู้แกค่รู ผู้ดูเลเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     111,100                - คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

80 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยโปรแกรม
ประยกุต์ส าหรับอปุกรณ์เคล่ือนที่

       50,000                - คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

81 โครงการพัฒนาทักษะการอา่นของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ด้วยเทคนิค

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     150,000                - คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

82 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจดัท าแผนกจิกรรมแกค่ณะกรรมการนักเรียนมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนเครือขา่ย

       40,000                - คณะศิลปศาสตร์

83 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการตัดต่อวดีีโอเพื่อน าเสนอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) อยา่งมอือาชพี

       20,000                - คณะศิลปศาสตร์

84 โครงการบริการวชิาการอบรมทักษะภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากล ในยคุ 

Thailand 4.0

       25,000                - คณะศิลปศาสตร์

85 โครงการการอนุรักษ์ไกพ่ื้นเมอืงไทย “ลักษณะความงามตามอดุมทัศนีย”์เพื่อขยายและ

ปรับปรุงพันธุแ์กเ่กษตรกรในจงัหวดักาฬสินธุ์

     150,000                - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

86 โครงการ บริการวชิาการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

     100,000                - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

87 โครงการบริการวชิาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และดิจทิัลสู่สังคม

       97,200                - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

88 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัติการเขยีนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์      150,000                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม
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89 โครงการค่ายเส้นทางสู่วศิวกร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม      200,000                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม

90 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า      165,700                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม

91 โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักเรียน

มธัยมศึกษาปีที่ 6 จงัหวดักาฬสินธุ์

       30,000                - คณะศิลปศาสตร์

92 โครงการวนัรพีและการแขง่ขนัตอบปัญหาทางกฎหมาย คร้ังที่ 5        78,000                - คณะศิลปศาสตร์

93 โครงการวนัรัฐธรรมนูญและการแขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการทางรัฐศาสตร์ คร้ังที่ 6        60,000                - คณะศิลปศาสตร์

94 โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาวสู่์การท าธรุกจิในยคุดิจทิัล (Digital Youth 
entrepreneurship)

       20,000                - คณะบริหารศาสตร์

95 โครงการพัฒนาภมูปิัญญาการปักผ้าพื้นเมอืงของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชมุชน OTOP อ.กฉุนิารายณ์

 จงัหวดักาฬสินธุ์

       15,000                - คณะบริหารศาสตร์

96 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการบริหารต้นทุนและผลตอบแทน ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูก 

“พุทราพันธุน์มสดแบบกางมุ้ง” ในเขตอ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสินธุ์

       30,000                - คณะบริหารศาสตร์

97 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพแบบบูรณา

การการเรียนการสอนควบคู่กบัการท างานหรือระบบสหกจิ

               -        30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

98 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมการจดัการส่ิงแวดล้อม

ในสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม

               -        25,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

99 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวชิาชพีด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล (ฝึกประสบการณ์

วชิาชพีสาธารณสุข 1)

               -        40,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

100 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวชิาชพีด้านสาธารณสุขใน รพ.สต.

(ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2)

               -        40,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

101 โครงการบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ                -      100,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

102 โครงการพัฒนาหลักสตูร WIL หรือ Co-op คณะศิลปศาสตร์                -        30,000 คณะศิลปศาสตร์

103 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)                -         2,000 คณะศิลปศาสตร์

104 โครงการการจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน (Work – Integrated Learning : 

WIL)  ด้านการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่

       15,000                - คณะบริหารศาสตร์

105 โครงการพัฒนาหลักสูตร Competency-based Curriculum      100,000                - ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

106 โครงการหลักสูตรพันธุใ์หมป่ระเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)      200,000                - ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

107 โครงการจดัต้ังโรงเรียนบ่มเพาะวศิวกร  มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์                -      115,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
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108 โครงการศึกษาเรียนรู้และสร้างเครือขา่ยด้านนวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                -        12,350 คณะศิลปศาสตร์

109 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืและการสร้างเคร่ืองขา่ยกจิกรรมพัฒนานักศึกษาระหวา่ง
มหาวทิยาลัย

               -      100,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

110 โครงการสร้างเครือขา่ยนวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกบัโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา        20,400 คณะศิลปศาสตร์

111 โครการเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบวชิาชพีสอบบัญชี                -        30,000 คณะบริหารศาสตร์

112 โครงการ การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวฒิุบัตรในการประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคุม จ านวน 1 หลักสูตร

               -        70,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

113 โครงการติวสอบบรรจ ุครูผู้ชว่ย คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา                -        40,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

114 โครงการทดสอบการปฏบิัติงานในทักษะวชิาชพีทางด้านเกษตรกรรม และการประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพี  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ปีการศึกษา 2562

               -        15,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

115 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประจ าปี

การศึกษา 2562

               -        88,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

116 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหาร
ศาสตร์

               -        45,230 คณะบริหารศาสตร์

117 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชวีศึกษา คณะ
บริหารศาสตร์

               -        19,980 คณะบริหารศาสตร์

118 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

119 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บัญชบีัณฑิต คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

120 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

121 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

122 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

123 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

124 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์
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125 โครงการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการส าหรับผู้ประกอบการ คณะบริหารศาสตร์

               -        16,000 คณะบริหารศาสตร์

126 โครงการทดสอบประเมนิมาตรฐานวชิาชพี ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง                -         4,400 คณะบริหารศาสตร์

127 โครงการทดสอบผลสัมฤทธทิางการเรียน คณะบริหารศาสตร์                -        50,000 คณะบริหารศาสตร์

128 โครงการวพิากษ์และประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                -        30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

129 โครงการประกนัคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจทิัล ประจ าปีการศึกษา2562                -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

130 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน สาขาวทิยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

131 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562

               -        20,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

132 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562

               -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

133 โครงการประกนัคุณภาพหลักสูตร ป.ตรี ป.โท                -        20,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

134 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน สาขาการจดัการสุขภาพท้องถิ่นและชมุชน                -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

135 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562                -        30,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

136 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562                -      100,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

137 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพระดับอาชวีศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562                -        30,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

138 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา                -        40,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม

139 โครงการประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                -      150,000 คณะศิลปศาสตร์

140 โครงการประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ                -        43,000 คณะศิลปศาสตร์

141 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียน คณะศิลปศาสตร์                -        90,000 คณะศิลปศาสตร์

142 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา                -        17,500 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

143 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี                -        60,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

144 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต                -        40,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

145 โครงการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร                -        70,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

146 โครงการประกนัคุณภาพระดับคณะฯ                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา
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147 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562                -        30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

148 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา                -        12,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

149 โครงการวพิากษ์หลักสูตรบริหารการศึกษา                -        15,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

150 โครงการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน                -        17,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

151 โครงการอบรมการใชร้ะบบ Che QA เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ
คณะ

               -        35,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

152 โครงการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                -        35,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

153 โครงการอบรมการใชร้ะบบ ESS ส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษามหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์                -        40,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

154 โครงการการเขยีนรายงานประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562

               -        37,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

155 โครงการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                -        25,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

156 โครงการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธกิารบดี                -        12,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

157 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562        80,000                - ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

158 โครงการถา่ยทอดตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน        62,500                - ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

159 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(อดุมศึกษา)

     121,400                - ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

160 โครงการอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเตรียมสอบ ส าหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสุีขภาพ

               -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

161 โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยทีี่ใชช้วีติประจ าวนั                -         6,000 คณะศิลปศาสตร์

162 โครงการการอบรมและทดสอบด้านภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร

               -        20,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

163 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการส่ือสารทางภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ                -         5,000 คณะบริหารศาสตร์

164 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อเตรียมสอบ ส าหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสุีขภาพ

               -        10,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

165 โครงการ English and Chinese fit and firm                -        40,000 คณะศิลปศาสตร์

166 โครงการอบรมและทดสอบภาษาองักฤษนักศึกษามหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์ชั้นปีที่ 1-4                -      200,000 ศูนยภ์าษา

167 โครงการร่วมจดัประชมุวชิาการและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ                -        50,000 คณะบริหารศาสตร์

168 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวจิยั                -        20,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
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169 โครงการสนับสนุนการวจิยัในชั้นเรียน/สถาบัน                -        15,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

170 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเทคนิคการเขยีนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

               -        30,000 คณะศิลปศาสตร์

171 โครงการอดุหนุนกองทุนสนับสนุนการวจิยั มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์                -      150,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

172 โครงการอบรมการเขยีนผลงานจากงานบริการวชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ                -        50,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

173 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ "การพัฒนาทักษะสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั"                -        50,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

174 โครงการวารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                -      261,960 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

175 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวจิยัเขา้ร่วมการประชมุวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในงาน มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2563

     300,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

176 โครงการน าเสนอผลงานหลังจากฝึกประสบการณ์นักศึกษาระดับ ปวส  ประจ าปีงบประมาณ
 2563

               -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์

177 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดิีจทิัล ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิา
เทคโนโลยดิีจทิัล

               -        15,000 คณะบริหารศาสตร์

178  โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารธรุกจิอยา่งมอือาชพี                -        10,000 คณะบริหารศาสตร์

179 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ภาคปฏบิัติด้านการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม ่

สาขาวชิาการการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่

               -      180,000 คณะบริหารศาสตร์

180 โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มสมรรถนะเพื่อประกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชมุชน                -        20,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

181 โครงการอบรมหลักสูตรการผสมค็อกเทลและความรู้เบื้องต้นในงานบาร์                -        20,750 คณะศิลปศาสตร์

182 โครงการสร้างและแลกเปล่ียนความร่วมมอืกบัสถานประกอบ สถานศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

   1,000,000 ศูนยภ์าษา

183 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อแขง่ขนัและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการด้านธรุกจิ

อจัฉริยะและเทคโนโลยดิีจทิัล

               -        70,000 คณะบริหารศาสตร์

184 โครงการ   การประกวดแผนธรุกจิ “แผนธรุกจิสู่สังคมที่ยั่งยนื (Business Plan toward 

Sustainable  Society)”

               -        15,000 คณะบริหารศาสตร์

185 โครงการกจิกรรมเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจนี                -         7,800 คณะศิลปศาสตร์

186 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัของนักศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คร้ังที่ 3

               -        30,800 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

187 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวจิยั สาขาวชิาคอมพิวเตอร์                -        15,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการปฏบิัตงิาน

ล าดบั โครงการ
แผ่นดนิ เงินรายได้

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

188 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวจิยัเขา้ร่วมการประชมุวชิาการระดับชาติและ

นานาชาติในงาน"มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"

               -      250,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

189 โครงการส่งเสริมการจดสิทธบิัตร ลิขสิทธิผ์ลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์                -        15,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

190 โครงการประกวดผลงานวจิยัและนวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ด้านวทิยาศาสตร์ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี

               -        20,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

191 โครงการการพัฒนาระบบจดัการวจิยัเพื่อพัฒนาพื้นที่ จงัหวดักาฬสินธุ์                -    1,708,590 สถาบันวจิยัและพัฒนา

192 โครงการวจิยัเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มศัีกยภาพ                -        10,000 คณะศิลปศาสตร์

193 โครงการวจิยัเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มศัีกยภาพ                -      100,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

194 โครงการการใชป้ระโยชน์ และการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากมะมว่งมหาชนก ในจงัหวดักาฬสินธุ์      515,000                - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

195 โครงการการพัฒนาการจดัการการผลิตและนวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปลา สู่การ

ท่องเที่ยววถิชีมุชน เขื่อนล าปาว จงัหวดักาฬสินธุ์

   1,442,000                - คณะบริหารศาสตร์

196 โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยเีคร่ืองสกดัน้ ามนัหมแูบบแยกกากเพื่อผลิตน้ ามนัเชื้อเพลิง
ส าหรับพลังงานทดแทน

   1,442,000                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

197 โครงการการผลิตกา๊ซชวีภาพจากขยะชมุชนด้วยระบบถงัหมกัไร้อากาศแบบสองขั้นตอนโดย

ใชค้วามร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

     309,000                - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

198 โครงการการยกระดับพืชสมนุไพรไทยจากการผลิตระดับชมุชนสู่เชงิพาณิชย์    2,080,000                - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

199 โครงการปลาร้าเขื่อนล าปาวสู่ความยั่งยนื    2,781,000                - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

200 โครงการทฤษฎแีละแบบจ าลองในอปุกรณ์อเิล็กตรอนเด่ียว      226,000                - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

201 โครงการแขง่ขนักฬีาสานสัมพันธบ์ุคลากรมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์ประจ าปี 2562                -         5,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

202 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาบุคลากร คร้ังที่ 39                -      150,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกจิการนักศึกษา)

12,756,200 7,641,410รวม



แผนปฏบิัตกิารดา้นที่ 2 สร้างความโดดเดน่ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอนิทรียจ์ากแหนแดงเพื่อใชใ้นการผลิตพืชผักอนิทรีย์      100,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

2 โครงการศูนยว์จิยัและพัฒนาเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm )    1,171,200 สถาบันวจิยัและพัฒนา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการฟาร์มโคมนมอจัฉริยะ    2,145,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

4 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาการเล้ียงโคนมในเขตร้อนชื้น    1,900,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

5 โครงการจดัต้ังหมู่บ้านหลักถา่ยทอดเทคโนโลยอีาหารสัตว์    1,900,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

6 โครงการการลดต้นทุนการผลิตด้วยอาหารหมกั    1,900,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

7 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตน้้านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโค    2,100,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

8 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยธีรุกจิการเล้ียงโคนมแมพ่ันธุเ์พื่อผลิตลูกโคนมตามแนวทาง    2,500,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา
9 โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตอาหาร TMR     2,027,600 สถาบันวจิยัและพัฒนา

10 โครงการบูรณาการเพื่อสร้างจดุเน้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ                -     30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

11 โครงการบูรณาการเพื่อสร้างจดุเน้น นวตักรรมหรือเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรรมเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น

               -     20,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

12 โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ ถา่ยทอด เทคโนโลย ีวศิวกรรมและนวตักรรม เพื่อยกระดับ    6,000,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
13 โครงการบรูณาการเพื่อสร้างจดุเน้น นวตักรรมหรือเทคโนโลยด้ีานการท่องเที่ยวเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น
       20,000 คณะศิลปศาสตร์

14 โครงการพัฒนาพันธุไ์หมให้ศักยภาพเหมาะสมกบัพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์    1,491,100 สถาบันวจิยัและพัฒนา

15 โครงการกระบวนการการจดัการแปลงปลูกหมอ่นและการพัฒนาสายพันธุห์มอ่นในจงัหวดั

กาฬสินธุ์

     451,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

16 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงไหมเพื่อลดการน้าเขา้      412,500 สถาบันวจิยัและพัฒนา

17 โครงการพัฒนาการเล้ียงไหมให้ศักยภาพเหมาะสมกบัพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์    1,219,700 สถาบันวจิยัและพัฒนา

18 โครงการพัฒนากระบวนการยอ้มและการผลิตผงสีจากวสัดุธรรมชาติ      476,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

19 โครงการถา่ยทอดกระบวนการผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ.80000-2548      280,900 สถาบันวจิยัและพัฒนา

20 โครงการถา่ยทอดกระบวนการผลิตผ้าแพรวาให้ได้เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพส้าหรับ
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย

     221,500 สถาบันวจิยัและพัฒนา

21 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีคร่ืองทอผ้าพื้นเมอืงแบบกึ่งอตัโนมติั    2,876,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

29,192,500 50,000

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

แผนการปฏบิัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ

งบประมาณ แผนการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ เงินรายได้

ไตรมาสที่ 1



แผนปฏบิัตกิารดา้นที่ 3 เป็นศูนยก์ลางและแหลง่การเรียนรูต้ลอดชีวติ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการค่ายวชิาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 30,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

2 โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวคณะบริหารศาสตร์ 40,000 คณะบริหารศาสตร์

3 โครงการออกแนะแนวคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 100,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

4 โครงการจดัต้ังโรงเรียนสาธติคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา มหาวทิยาลัย
กาฬสินธุ์

200,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

5 โครงการการประชาสัมพันธแ์นะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลัยในเชงิรุก 1,000,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

6 โครงการสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์ 200,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

7 โครงการ DiZCamp (Digital Technology for Generation Z Camp) 20,000 คณะบริหารศาสตร์
8 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อการเขา้ถงึสารสนเทศ 25,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
9 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่มหาวทิยาลัย 500,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

10 โครงการชมุชนต้นแบบการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรโดยบูรณาการกบังานวจิยัและการ              -      15,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
11 โครงการกฎหมายเคล่ือนที่เพื่อพัฒนาความยั่งยนืสู่ชมุชน              -      24,600 คณะศิลปศาสตร์

12 โครงการบริการวชิาการเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับ              -  ไมใ่ชง้ปม. คณะบริหารศาสตร์
13 โครงการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพ่อ              -        5,000 คณะบริหารศาสตร์

14 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ              -      30,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

15 โครงการหมู่บ้านวศิวกรรมมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์              -      30,000 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

16 โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ต.หนอง              -      50,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา
17 โครงการ การสร้างต ารับขนมไทยจากขา้วเหนียวเขาวง (ขา้ว GI) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว      90,000              - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
18 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และฝึกปฏบิัติเทคนิคเกี่ยวกบัการผลิตโคนเนื้อเพื่อ      90,000              - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

200,000 2,249,600

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

แผนการปฏบิัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ

งบประมาณ แผนการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ เงินรายได้

ไตรมาสที่ 1



แผนปฏบิัตกิารดา้นที่ 4 การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการขยายพันธุม์ะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์    124,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

2 โครงการการถา่ยทอดการใชป้ระโยชน์จากผลมะหาดในการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร      83,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

3 โครงการการศึกษาสมบัติของสารสกดัมะหาดในการต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้ือยา    150,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

4 โครงการการศึกษาสมบัติทางกายภาพและชวีภาพของน้้ามนัหอมระเหยจากพรรณไมห้อมใน    140,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)
5 โครงการผลของการใชป้วกหาดต่อพยาธใินระบบทางเดินอาหารและการเจริญเติบโตของแพะ

เนื้อลูกผสม

   118,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

6 โครงการการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกดัแกน่มะหาดในเซลล์มะเร็ง      91,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

7 โครงการประสิทธภิาพของสารสกดัฟีนอลิกจากใบมะหาดในการก้าจดัเห็บโค      64,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)
8 โครงการการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชา่สีทองในสูตรอาหารเทียมโดยใชข้า้วเป็นองค์ประกอบหลัก    110,000             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)
9 โครงการการบริหารจดัการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มกส.)    206,600             - สถาบันวจิยัและพัฒนา(อพ.สธ.)

10 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ              -       5,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ
11 โครงการจดัสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวทิยาลัยสีเขยีว              -    300,000 ส้านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

12 โครงการบริหารจดัการโรงคัดแยกขยะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              -  ไมใ่ชง้ปม. ส้านักงานอธกิารบดี (หอพักนักศึกษา)
13 โครงการลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของลิฟต์โดยสารของหอพักฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563
 ไมใ่ชง้ปม. ส้านักงานอธกิารบดี (หอพักนักศึกษา)

1,086,600 305,000

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

แผนการปฏบิัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ

งบประมาณ แผนการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ เงินรายได้

ไตรมาสที่ 1



แผนปฏบิัตกิารดา้นที่ 5 การบริหารจดัการที่มีธรรมาภบิาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทบทวนแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ 
ระยะ 4 ปี

    25,000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ

2 โครงการทบทวนการจดัท าแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.

2562 - 2565)

   150,000 คณะศิลปศาสตร์

3 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการการทบทวนและจดัท าแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนา

มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

   300,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองนโยบายและแผน)

4 โครงการขบัเคล่ือนด้านการศึกษาและการวจิยั มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์ระยะเร่งด่วน    300,000 1.ส านักงานอธกิารบดี (กองนโยบายและแผน)
2.สถาบันวจิยัและพัฒนา

3.ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร

    30,000 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

6 โครงการพัฒนาทักษะการเขยีนบทความวจิยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติและ

นานาชาติ

    40,000 คณะบริหารศาสตร์

7 โครงการจดัการความรู้ คณะบริหารศาสตร์     15,000 คณะบริหารศาสตร์
8 โครงการจดัการความรู้ด้านการวจิยั คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา     20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา
9 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการท างานบุคลากรสายสนับสนุน     52,140 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา

10 โครงการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูเพื่อใชใ้นการท างานและวจิยั     20,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
11 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวจิยัหน้าใหม่     50,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

12 โครงการ KM café เพื่อการจดัการความรู้ มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์     30,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
13 โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อเกดิความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับริการด้านการเงินและ

บัญชี

    25,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวชิาชพีด้านการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 (CPP)

    50,000 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)

15 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการการเขยีนผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

   100,000 สถาบันวจิยัและพัฒนา

16 โครงการจดัการความรู้ เพื่อพัฒนา Best Practice มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์      36,000 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขา้สู่ต าแหน่งสูงขึ้น (ผลงานเชงิวเิคราะห์หรือ

สังเคราะห์หรือวจิยั)

33,850     คณะบริหารศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการปฏบิัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ

งบประมาณ แผนการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ เงินรายได้

ไตรมาสที่ 1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4ล าดบั โครงการ

งบประมาณ แผนการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ เงินรายได้

ไตรมาสที่ 1

18 โครงการแนวปฏบิัติและการจดัท าเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับขา้ราชการ 80,000     ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง)
19 โครงการบุคลากรสัมพันธ ์สร้างสรรค์ความสุขในองค์กร (KSU Happy Workplace) 54,000     ส านักงานอธกิารบดี (กองนโยบายและแผน)

20 โครงการการพัฒนาศักยภาพของมหาวทิยาลัย    600,000 ส านักงานกจิการสภาของมหาวทิยาลัย

736,000 1,274,990รวม
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