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 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ6 เดือน (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ือให้ทราบถึงสถานะด าเนินงานโครงการ การบรรลุตัวชี้วัด
โครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ส าหรับใช้ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการประจ าหน่วยงานต่างๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เร่งรัดการด าเนินโครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

   
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับแผนกลางปีงบประมาณ               
ตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 251 โครงการ  
มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 20,625,980 บาท มีโครงการที่ด าเนินการแล้วสะสม 62
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.70 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 7,830,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 ซึ่งสามารถ
จ าแนกแผนการด าเนินงานโครงการและสถานะการเบิกจ่ายรายไตรมาส ได้ดังนี้  

- ไตรมาสที่ 1 มีแผนการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 16 โครงการ           
คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,649,050 บาท และมีผลการเบิกจ่ายรวม 969,943 
คิดเป็นร้อยละ 58.81 และมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินโครงการจากเดิมที่ต้อง
ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ขอเปลี่ยนแผนด าเนินการในไตรมาสที่ 2 จ านวน 14  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 43.75  และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 

- ไตรมาสที่ 2 มีแผนการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 127 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 46 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 36.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.82 และมี
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินโครงการจากเดิมที่ต้องด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ขอ
เปลี่ยนแผนด าเนินการในไตรมาสที่ 3 จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีการยกเลิก
โครงการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.38 และมีผลการเบิกจ่ายรวม 6,860,714  บาท 
(มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินโครงการหลายไตรมาส) 

- ไตรมาสที่ 3 มีแผนการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 52 โครงการ และมีงบประมาณทั้งสิ้น 1,108,400 
บาท  

- ไตรมาสที่ 4 และโครงการที่มีแผนด าเนินการมากกว่า 1 ไตรมาส (โครงการลักษณะงานวิจัย) มี
แผนการด าเนินโครงการรวมกันทั้งสิ้น 40 โครงการ และมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,007,816
บาท 
 

ซึ่งภาพรวมการด าเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัย             
มีการจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 20,625,980 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,748,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.26 และ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  10,877,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74 มีจ านวน
โครงการรวม 251 โครงการ จากการรวบรวมผลการด าเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 7,830,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 และจากจ านวนโครงการที่
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 251 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 62 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 63.34 และจากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 62 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 62 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการ จ าแนกตามแผนงาน ได้ดังนี ้
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1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการจ านวน 37 โครงการ   

ด าเนินการแล้ว 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 21  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 56.76 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 2.71 
เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.21 

1.2ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีโครงการจ านวน 12 โครงการ มี
โครงการด าเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.68 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 41.66 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
41.66 

1.3 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจ านวน 63 โครงการ ด าเนินการแล้ว                
32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.79  มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 16  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 25.39 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.82 

1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 26 โครงการ ด าเนินการแล้ว 18 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
11.53 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.84 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 4
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.40 

1.5ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
20.00 มียกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 2
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 
 

2.แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  
2.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ  มีโครงการ

จ านวน 1 โครงการ   อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ  
 

3.แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
3.1 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm ) มีโครงการจ านวน 3 โครงการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ 
3.2 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพ้ืนบ้าน แพรวากาฬสินธุ์  มีโครงการจ านวน 12 

โครงการ  ด าเนินการแล้ว 12 โครงการ  
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต  
 

ล า
ดับ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการที่ได้รับอนุมัติ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อน
ไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

37 3,180,400.00 1,086,600.00 2,093,800.00 710,086.00 2,470,314.00 9 21 6 1 

2 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

12 96,000.00 
 

96,000.00 8,540.00 87,460.00 2 5 5 
 

3 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

63 5,556,130.00 
 

5,556,130.00 2,911,504.00 2,644,626.00 32 16 15 
 

4 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

26 615,300.00 
 

615,300.00 232,710.00 382,590.00 18 3 4 1 

5 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 230,000.00 
 

230,000.00 25,000.00 205,000.00 1 1 2 1 

6 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า 

15 8,661,400.00 8,661,400.00 
 

3,942,817.00 4,718,583.00 
 

15 
  

7 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

1 10,000.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 

1 
  

  รวมท้ังสิ้น 159 18,349,230.00 9,748,000.00 8,601,230.00 7,830,657.00 10,518,573.00 62 62 32 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 6 เดือน 
(ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564) 

จ ำแนกตำมหน่วยงำน 



1 

 

 
1. คณะบริหำรศำสตร์ 
 คณะบริหารศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 256 – มีนาคม 2564) 
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 858,400 บาท จ าแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 858,400 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100   มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 20 โครงการ ด าเนินการไป
แล้ว 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00               
มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 13 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 13 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 293,182 คิดเป็นร้อยละ 34.15 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตาม
ประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้ดังนี ้ 
 

    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจ านวน 16 โครงการ ด าเนินการแล้ว                
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50  มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 4  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 212.50 

 
    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 4 โครงการ ด าเนินการแล้ว 3 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
25.00 

 
 

 



2 

 

 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

16 738,400 
 

738,400 293,182 445,218 10 4 2 - 

2 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4 120,000 
 

120,000 0 120,000 3 
 

1 
 

  รวมท้ังสิ้น 20 858,400   858,400 293,182 565,218 13 4 3 0 
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ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศพัท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

- 718,400 273,182 445,218 
         

1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

  24,000  24,000 นายจุมพล  ทองจ ารูญ 085-4808062 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

  เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นนาย
บัญชา เหลือผล 

2 โครงการพัฒนาศักภาพของนักศึกษา
ด้านการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  20,000 18,800 1,200 
งานพัฒนานักศึกษา 

091-7972444 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
90 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป คณะบริหาร
ศาสตร์ 

  20,000  20,000 
งานพัฒนานักศึกษา 

091-7972444 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
90 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่การฝึก
ภาคปฏิบัต ิWBL.MTBM และWBL.RBM 

  181,900 79,640 102,260 นางสาวนิศากร  
สรรพเลิศ 

066-1423544 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
34 คน 

ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
50 % 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศพัท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 93,500 10,800 82,700 นางสาวกมลวรรณ รัชต
เวชกุล 

089-7449429 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

16 ผลงาน 12 ผลงาน เสร็จ 

6 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่
เส้นทางวิชาชีพบัญช ี

 30,000 26,400 3,600 ผศ.ฉายรุ่ง ไชยก าบัง 081-5455471 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม 
167 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

7  โครงการทดสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

 4,000  4,000 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม 
86 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

8 โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนว
การศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 

 70,000 69,400 600 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

1,030 คน ร้อยละ 85 เสร็จ 

9 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ส าหรับนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญา
โท  

 10,000  10,000 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

  เล่ือนจากไตรมาส 2  
มาเป็นไตรมาส 3 

10 โครงการพัฒนาและวพิากษ์หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ
บริหารศาสตร์ 

 30,000  30,000 ผศ.นันทพัทธ์   
โนนศรีมือง 

081-7294710 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
50 % 

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

 40,000 19,412 20,588 นายสุขสันต ์  
พรมบุญเรือง 

085-0039640 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
17 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศพัท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

12 โครงการร่วมประชุมวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

  20,000  20,000 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

13 โครงการประกวดและเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับอาชีวศึกษา คณะ
บริหารศาสตร์ 

  10,000  10,000 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยกเลิกโครงการ 

14 โครงการจัดการความรู ้คณะบริหาร
ศาสตร์ 

  15,000 14,600 400 นางกรกนก ดลโสภณ 095-4924224 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม 
 54 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

15 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

  150,000 34,130 115,870 นางเพ็ญสิริ ภูวรกจิ 081-7399542 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
50 คน 

ร้อยละ 90 เสร็จ 

16 โครงการส่งเสริมทักษะการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติประเภทการ
ประมวลผลค าระดับ 1 

  

20,000 20,000 - นางสุกัญญา ดวงอุปมา 081-9642221 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม 
 40 คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

  ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ - 120,000 
 

100,000            
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศพัท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

17 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 

 100,000  100,000 นายสุขสันต ์ 
พรมบุญเรือง 

085-0039640 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

  เล่ือนจากไตรมาส 2  
มาเป็นไตรมาส 4 

18 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัล
ส าหรับธุรกจิการค้าสมยัใหม ่

 20,000 20,000 - นางสาวนิศากร  
สรรพเลิศ 

066-1423544 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
40 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานแบบมือ
อาชีพ 

 30,000   นางสิริอร  วงษ์ทวี 080-8969558 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
40 คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริม
สินค้า กลุ่มทอผ้าฝา้ยพื้นเมืองบา้นดง
น้อย 

 ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

  นางสาวกมลวรรณ  
รัชตเวชกุล 

089-7449429 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม  
52คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 838,400 273,182 545,218            

838,400              
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2. คณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรมกำรศึกษำ 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  801,900 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายเงินรายได้  801,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 
ด้าน จ านวน 26 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.30 และมีอยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84 มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จ านวน 14 โครงการ                       
คิดเป็นร้อยละ 53.84 เบิกจ่ายแล้ว  197,644 บาท 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 11 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 11 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 197,644 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.65 ซ่ึงสามารถจ าแนกโครงการตาม
ประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี ้
  

  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจ านวน 21 โครงการ ด าเนินการแล้ว                
9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86  มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.76
มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จ านวน 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.38 

 
    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 40.00 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60.00 
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ตารางที่ 2.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

21 732,900.00 
 

732,900.00 183,644.00 549,256.00 9 1 11 - 

2 
ผลผลติ : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

5 69,000.00 
 

69,000.00 14,000.00 55,000.00 2 
 

3 
 

  รวมท้ังสิ้น 26 801,900.00   801,900.00 197,644.00 604,256.00 11 1 14 0 
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      ตารางท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับ

ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

- 732,900 183,644 549,256 
         

1 โครงการส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  

- 13,500  13,500 ผศ.สวียา สุรมณี 087-9507701 คณะศึกษาศาสตร์ฯ     เล่ือนไปเดือน
สิงหาคม ไตร
มาส 4 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะศึกษาศาสตร์ 

- 20,000  20,000 ผศ.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 085-6037872 คณะศึกษาศาสตร์ฯ     เล่ือนไปเดือน
กรกฏาคม ไตร
มาส 4 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 4 

- 10,000 10,000 - ผศ.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 085-6037872 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วม 
39 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มีโอกาส

น าเสนอและ
เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยน

ความรู้ ร้อยละ 
80 

เสร็จ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

             -             
18,300  

         
18,300  

              
-    

อ.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว 095-1812999 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วม 
80 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับ

ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

5 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั
โรงเรียนต้นแบบ 

- 20,800  20,800 อ.วรนุช นิลเขต 089-2790639 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
กรกฏาคม ไตร

มาส 4 
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัของนักศึกษาสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 
2564 

- 10,000 3,600 6,400 อ.ภัทรินทร์ โลหา 089-2790639 คณะศึกษาศาสตร์ฯ จ านวน  
6 คน 

(ส่งผลงาน) 

ร้อยละ 80 เสร็จ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัสู่ความเป็น 
ครูปฐมวัยแบบมืออาชีพ 

- 10,000  10,000 อ.วรนุช นิลเขต 089-2790639 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
มิถุนายน ไตร

มาส 3 
8 โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง

ภาษาอังกฤษสู่การเป็นครูในศัตวรรษ ที่ 
21 

- 53,600  53,600 อ.นฤตา หงษ์ษา 091-8625521 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
กรกฏาคม ไตร

มาส 4 
9 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 

- 20,000  20,000 อ.ณิชาภา กันขุนทศ 06-11636642 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
สิงหาคม ไตร

มาส 4 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับ

ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

10 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครเวที
สร้างสรรค์  

- 20,000 20,000 - ผศ.อนุชา พิมศักดิ ์ 09-81024450 คณะศึกษาศาสตร์ฯ มีผู้เข้าชม
ละครเกิน 
1,000 คน 
และมีการ

ถ่ายทอดสด
ผ่านเฟซบุ๊ค 

นักศึกษารู้จกัการ
ท างานเป็นระบบ 
มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

เสร็จ 

11 โครงการวรรณศิลป์สัญจร - 19,600  19,600 อ.วัชรวร วงศ์กัณหา 098-5857177 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
มิถุนายน ไตร
มาส 3 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การศึกษาดว้ยการใช้โปรแกรมประยกุต์
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- 12,100 12,000 100 อ.ปวีณา ขันธ์ศิลา 095-9394169 คณะศึกษาศาสตร์ฯ 36 คน ร้อยละ 100 เสร็จ 

13 โครงการวิพากษ์หลักสูตร ระดับ
มหาบัณฑิต 

- 30,000  30,000 ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ ์ 08-8746-6551 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน
เมษายน ไตร

มาส 3 
14 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการ

สร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

- 20,000  20,000 อ.ปัญญา เถาว์ชาล ี 081-3200048 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน 
พค.-มิ.ย. 64 
ไตรมาส3 

15 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

- 20,000  20,000 ผศ.อมร มะลาศรี 089-8438199 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน 
พค.64 ไตรมาส

3 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับ

ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

16 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ - 30,000  30,000 อ.ปัญญา เถาว์ชาล ี 081-3200049 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   ด าเนินโครงการ 
ไตรมาส 1-3 
 เม.ย. 64 

17 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวจิัยสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 

- 15,000 15,000 - อ.ลาวัลย ์ดุลยชาต ิ 081-3918754 คณะศึกษาศาสตร์ฯ 33 คน ร้อยละ 85 เสร็จ 

18 โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

- 70,000 40,600 29,400 ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ ์ 08-8746-6551 คณะศึกษาศาสตร์ฯ 45 คน ร้อยละ 70 เสร็จ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

- 250,000  250,000 ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 096-3914288 คณะศึกษาศาสตร์ฯ   เล่ือนไปเดือน 
พค.64 ไตรมาส

3 
20 โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี - 60,000 56,344 3,656 ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ ์ 08-8746-6551 คณะศึกษาศาสตร์ฯ 60 คน ร้อยละ 100 เสร็จ 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยเงิน คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

- 10,000 7,800 2,200 ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 096-3914288 คณะศึกษาศาสตร์ฯ 60 คน ร้อยละ 85 เสร็จ 

  ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ              -    
        

69,000  
        

14,000  
         
55,000  

            

22 

โครงการการบริการวิชาการแบบบูรณา
การที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ
สถานศึกษา สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียน
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

             -    

         
20,000  

           
20,000  

ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ ์ 08-8746-6551  คณะศึกษาศาสตร์ฯ     เล่ือนไปเดือน 
มิ.ย.64 ไตร

มาส3 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับ

ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

23 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่
โรงเรียน 

- 14,000 14,000 
- อ.สมใจ ภูครองทุ่ง 080-7427000 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วม 

120 คน 
ร้อยละ 100 เสร็จ 

24 

โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ ์
สอนน้องเรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว ครั้ง
ที่6  ประจ าปีการศึกษา 2563 

- 20,000 
 

20,000 อ.อังคาร อินทนิล 088-0679167 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วม 
200 คน 

ร้อยละ 90 เสร็จ 

25 
โครงการบริการวิชาการคอมพวิเตอร์เพือ่
ชุมชน 

- 5,000  5,000 ผศ.สวียา สุรมณี 087-9507701 คณะศึกษาศาสตร์ฯ     เล่ือนไปเดือน 
สค. 64 ไตร
มาส 4 

26 
โครงการ “บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สู่บริการวิชาการแก่ชุมชน” 

- 10,000  10,000 อ.สายหยุด ภปูุย 081-5455679 คณะศึกษาศาสตร์ฯ     เลือนไปเดือน 
พค.64 ไตรมาส 
3 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 801,900 197,644 604,256            

801,900              
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3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสุขภำพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 156,000 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ 156,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 
29 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 5  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.24 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.00 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 15 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 15 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,540 บาท ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี ้ 

 
   ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีโครงการจ านวน 11 โครงการ 

ด าเนินการแล้ว  7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จ านวน 4 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 36.37 

 
    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีโครงการจ านวน 12 โครงการ ด าเนินการแล้ว 2 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.68 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66
เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 41.66 

  
    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้ว 5 โครงการ               

คิดเป็นร้อยละ 100   
 
    ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ 

คิดเปน็ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อน
ไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 40,000.00   40,000.00 5,000.00 35,000.00 7   4  - 

2 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 12 96,000.00   96,000.00 8,540.00 87,460.00 2 5 5   
3 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5 20,000.00   20,000.00 0.00 20,000.00 5       
4 ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 0.00   0.00 0.00 0.00 1       
  รวมท้ังสิ้น 29 156,000.00   156,000.00 13,540.00 142,460.00 15 5 9 0 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              
-    

                   
40,000  

                     
5,000  

                   
35,000  

            

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

              
-    

                     
5,000  

                       
5,000  

อ. ธรรมนูญ  
ปัญญาทิพย ์
อ. คมกริช  
อ่อนประสงค์ 

089-9373774 
081-8730607 

คณะ
วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 

2 โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะ
แนวเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีสุขภาพ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

งานบริการการศึกษา
และวิจยั 

043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

              
-    

                   
30,000  

                     
30,000  

งานบริการการศึกษา
และวิจยั 

043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.จุฑามาศ เจยีมสาธิต 092-3922896 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน 
 78 คน 

ร้อยละ 89 เสร็จ 

5 การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลสู่สังคม :  
การเขียนภาษาไพทอนควบคุม
อุปกรณ์ด้วยเทคนิคปัญญาประดษิฐ์ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ธรรมนูญ ปัญญาทิพย ์              
อ.ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ        
อ.ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส 

089-9373774 
     098-6018396      

086-2386085 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่
ขวัญนักศึกษาชั้นปีที ่4 สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ผศ.อนงค์นาถ โรจนกร 
วังค าหาญ 

081-8730607 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน 
 40 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

7 โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
คุณค่าทางวัฒนธรรมสาขา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.พงศกร ชาวเชียงตุง 083-1475900 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน  
41 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

              
-    

 (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

งานบริหารและวางแผน 043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน 
 8 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

9 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบผู้ควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

   (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

อ.จุฑามาศ เจยีมสาธิต 092-3922896 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน 
 14 คน 

ร้อยละ 80 เสร็จ 
(เล่ือนจากไตรมาส 

3 
 มาจัดไตรมาส 2) 

10 โครงการแนะแนวการสอบเพือ่วัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 
ก.) 
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

อ.พงศกร ชาวเชียงตุง 083-1475900 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน  
15 คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 
(เล่ือนจากไตรมาส 

3 
 มาจัดไตรมาส 2) 

11 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและ
ขอบคุณพระแม่ธรณี 

                       
5,000  

                     
5,000  

                         
-    

อ.ธันวา  ใจเที่ยง 092-9909189 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จ านวน  
70 คน 

ร้อยละ 101 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- 96,000 8,540 87,460 

          

13 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพสาธารณสุข 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย ์ 087-9836267 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

14 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านสุขภาพ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.วรกร วิชยัโย 089-8414725 
064-9652454 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 

15 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ในงานสาธารณสุข 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.สุรศักดิ์  
ธรรมรักษ์เจริญ 

  คณะ
วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

16 โครงการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ชาญชัยณรงค์  
ทรงคาศรี      
 อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย ์

081-5743893 
087-9836267 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

17 โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและฟื้นคืนชีพพื้นฐาน 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.บุษกร สุววรณรงค์ 098-4959447 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

18 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะ
พื้นฐานด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต 
ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

              
-    

 (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

อ.ศักดิ์สิน สิมสินธุ ์  082-8399147 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    ขอเล่ือนจากไตร
มาส 2เป็นไตรมาส 

4 

19 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขใน   
รพ.สต.(ฝึกประสบการณ์วิชาชพี
สาธารณสุข 2) 

              
-    

                   
40,000  

                     
8,540  

                   
31,460  

สาธารณสุขศาสตร์  043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    ขอเล่ือนจากไตร
มาส 3เป็นไตรมาส 

4 

20 โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่ม
สมรรถนะเพื่อประกอบวิชาชพีและ 
สอบใบประกอบวิชาชพีการ
สาธารณสุขชุมชน 

              
-    

                   
16,000  

                     
16,000  

สาธารณสุขศาสตร์  043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    ขอเล่ือนจากไตร
มาส 2เป็นไตรมาส 

4 

21 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

              
-    

 (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย ์ 087-9836267 คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เล่ือนจากไตรมาส 
2 เป็นไตรมาส 3 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

สุขภาพ 

22  โครงการสังเกตการณ์เพื่อ
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
การสาธารณสุขศาสตร์ใน
โรงพยาบาลและ รพ.สต. 

              
-    

                   
40,000  

                     
40,000  

สาธารณสุขศาสตร์  043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

23  โครงการปัจฉิมนิเทศ               
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระ
ราษฏร ์

088-5749661 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 40 

คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

24  โครงการตุ้มโฮมเสริมก าลังใจให้พี่
ฝึกงาน 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ธนูย์สิญนจ ์สุขเสริม 081-7497766 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 50 

คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

  
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการ
วิชาการ 

              
-    

                   
30,000  

                   
10,000  

                   
20,000  

            

25 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

              
-    

                   
20,000  

                         
-    

                   
20,000  

ผศ.กชพรรณ วงค์เจริญ 081-7391218 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 52 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

26 โครงการบริการวิชาการการตรวจ
สารเคมีทางการเกษตรในเลือดของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.สุรศักดิ์  
ธรรมรักษ์เจริญ 

  คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 80 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

27 โครงการยกระดับหมูบ่้านตัวอยา่ง
ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.ปุณิกา ฉายเสมแสง 082-9641569 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เขา้ร่วม
จ านวน 88 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

28 โครงการบริการวิชาการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคสู่ชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.นิตยา แสงประจักษ ์ 094-2938181 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 65 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

29 โครงการส่งเสริมชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพการสุขาภิบาลอาหารและ 
อาหารปลอดภัย 

              
-    

(ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.นิตยา แสงประจักษ ์ 094-2938181 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 65 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

30 โครงการพัฒนาการเรียนรู ้กิจกรรม
ภาคสนาม และบริการวิชาการ 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

              
-    

                   
10,000  

                   
10,000  

  อ.อนุรักษ์ ปิ่นทอง 095-6535298 คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 78 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

              
-    

                         
-    

    
            

31 โครงการสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม ่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

              
-    

 (ไม่ใช้
งบประมา
ณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

 (ไม่ใช้
งบประมาณ)  

งานพัฒนานักศึกษา 043-602058 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

เข้าร่วม
จ านวน 80 

คน 

ร้อยละ 100 เสร็จ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 166,000 23,540 142,460             

166,000               
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4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม
2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 394,250 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
394,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 8
โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50  และมีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 3 โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี ้ 
 

    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจ านวน 4 โครงการ ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

  
    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ               

คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 
    ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ                   

1 โครงการ  
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
  

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

4 114,250   114,250 46,596 67,654 2 2    - 

2 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3 80,000   80,000 48,600 31,400 1 2     

3 
ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 200,000   200,000 15,900 184,100   1     

  รวมท้ังสิ้น 8 394,250   394,250 111,096 283,154 3 5 0 0 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                 
-    

              
114,250  

             
46,596  

            
67,654  

            

1 โครงการอบรมและทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศนักศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

  20,000 20,000 - นายนพรัตน์  
ผกาเชิด 

084-0355970 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

ผู้เข้าร่วม 130  คน ร้อยละ 95 เสร็จ 

2 โครงการทดสอบการปฏิบัติงานใน
ทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปี
การศึกษา 2563 

  15,000 15,000 - นายณัฐพงษ์ 
ศรีสมุทร 

091-0606290 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

ผู้เข้าร่วม 134  คน ร้อยละ 95 เสร็จ 

3 โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาการกา้วสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

  49,250 11,596 37,654 นายณัฐพงษ์ 
ศรีสมุทร 

091-0606290 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

40% 
4 โครงการส่งเสริม ก ากบัติดตามการ

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะ

  30,000  30,000 นางสาวหนูเดือน  
สาระบุตร 

081-7298501 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

- - รอปรับแผน
กลาง

ปีงบประมาณ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

เทคโนโลยีการเกษตร และไม่ได้ใช้
งบประมาณ ใน

โครงการ 

  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                 
-    

              
200,000  

             
15,900  

          
184,100  

            

5  โครงการงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ 
ครั้งที่ 2  

                
200,000  

             
15,900  

          
184,100  

นายเอกรินทร์   
สารีพัว 

087-8658848 คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

- - เล่ือนการจัด
กิจกรรม

โครงการอย่างไม่
มีก าหนด 
เนื่องจาก

สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 
6  โครงการสานสัมพันธว์ันส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564  

  ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

   นายเอกรินทร์  
 สารีพัว 

087-8658848 คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตร 
 
 
 

    ยกเลิกโครงการ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

 

  ผลผลิต : ผลงานให้บริการวิชาการ - 80,000 48,600 31,400             

6 โครงการค่ายวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  ครั้งที่  3 

  30,000 28,600 1,400 นายจกัรินทร์   
ตรีอินทอง 

064-3075755 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

ผู้เข้าร่วม 130  คน ร้อยละ 95 เสร็จ 

7 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร    

  20,000 20,000 - นายจกัรินทร์   
ตรีอินทอง 

064-3075755 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

3  โรงเรียน ร้อยละ 85 เนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดระลอก
ใหม่ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 
(covid – 19) 
ส่งผลให้โรงเรียน
ที่ติดต่อ
ประสานงานไว ้
ของดการจัด
กิจกรรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว  
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์การ
อบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

8 โครงการชุมชนต้นแบบการถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรโดยบูรณาการ
กับงานวิจยัและการสร้างนวัตกรรม 

  30,000 - 30,000 นายณัฐพงษ์   
ศรีสมุทร 

091-0606290 คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร 

- - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขอ
อนุมัติโครงการ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 394,250 111,096 283,154       

394,250          
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5. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  770,000 บาท จ าแนกเป็น 
งบประมาณเงินรายได้  770,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 
ด้าน จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 มียกเลิกโครงการ จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11  และมีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 2 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายแล้ว 365,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.41 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตาม
ประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี ้ 

 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจ านวน 7 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 14.28 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.44 มียกเลิก
โครงการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.28   

  
    แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีโครงการจ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ                   

1 โครงการ  
  

    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร ์

7 660,000   660,000 265,036 394,964 1 5   1 

2 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

1 10,000   10,000   10,000   1     

3 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1 100,000   100,000 100,000   1       
  รวมท้ังสิ้น 9 770,000   770,000 365,036 404,964 2 6 0 1 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิ
น 

รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับประโยชน์
การอบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              
-    

   660,000     265,036     394,964  
            

1 โครงการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

              
-    

5,000  5,000 ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ               
-    

10,000  10,000 ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงการแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

              
-    

200,000 200,000 - ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

ผู้เข้าร่วม 87 คน ร้อยละ 100 เสร็จ 

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

              
-    

150,000 65,036 84,964 ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
60 % 

5 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวจิยั 

              
-    

25,000 
 

25,000 ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิ
น 

รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 
100 คน 

เชิงคุณคุณภาพ  
 เช่น ไดร้ับประโยชน์
การอบรม ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/เลื่อน
ไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

              
-    

70,000 
 

70,000 ผศ.โกศล 
เรืองแสน 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

              
-    

200,000  200,000 ผศ.วิริยะ  
แดงทน 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ 

  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรม 

  10,000  10,000           

  โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

  10,000  10,000           

8 โครงการสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน/
สถาบัน 

   -    10,000  10,000 ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 
              
-    

100,000 
100,000            

9 โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

              
-    

100,000 100,000 - ผศ.เกยูร 
ดวงอุปมา/ 
สาขาวิชา 

088-574 2199 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ฯ 

ผู้เข้าร่วม 80 คน ร้อยละ 84.50 เสร็จ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 770,000 365,036 404,964            

770,000              
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6. คณะศิลปศำสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับ
จัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  476,880 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้  476,880 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 20 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมี
ยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จ านวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 5.00 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 15 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 15 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 และ มีงบประมาณจ านวน 476,880 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น  267,659 คิดเป็นร้อยละ 
56.13 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี ้ 

 
    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจ านวน 12 โครงการ ด าเนินการแล้ว 10 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67  
   

    ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 6 โครงการ ด าเนินการแล้ว 5 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมียกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 
    ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจ านวน 2 โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส

จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีการยกเลิกโครงการ จ านวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
50.00 
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ตารางที่ 6.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิกโครง 
โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

12 370,580.00   370,580.00 174,111.00 196,469.00 10 2  -  - 

2 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 6 86,300.00   86,300.00 84,448.00 1,852.00 5     1 

3 
ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 20,000.00   20,000.00 9,100.00 10,900.00  -  - 1 1 

  รวมท้ังสิ้น 20 476,880.00   476,880.00 267,659.00 209,221.00 15 2 1 2 
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ตารางที่ 6.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 

            
 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจัดสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิง
ปริมาณ   

เช่น 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น 
ได้รบั

ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์            -    370,580 174,111 196,469       

1 โครงการพัฒนาทกัษะภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน  

           -    10,000 9,350 650 นายภาณุพงศ์ แสนปากด ี 088-508-2868 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
85 คน 

ร้อยละ 80 เสร็จ 

2 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารมวลชนสู่ศตวรรษที ่21 

           -    13,070 13,070 - นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม 083-352-8998 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
43 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

3 โครงการเรียนรูข้้ามวฒันธรรมกับการเรียน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21 

           -    13,000 11,520 1,480 ผศ.อาริยา ป้องศริ ิ 087-222-4418 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
66 คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษารฐัศาสตรใ์น
ศตวรรษที่ 21 

  59,520 35,960 23,560       

  4.1 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษา
รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
     (กิจกรรมค่ายสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน) 

           -    6,000 6,000 - ผศ.อัครเจตน ์ ชัยภูมิ 098-096-6631 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
60 คน 

ร้อยละ 
92.60 

เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจัดสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิง
ปริมาณ   

เช่น 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น 
ได้รบั

ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  4.2 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษา
รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
     (กิจกรรมศกึษาดูงานเพือ่เรียนรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง) 

           -    15,840 15,840 - นายธวัชชัย เคหะบาล 081-545-9467 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
54 คน 

ร้อยละ 
90.45 

เสร็จ 

  4.3 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษา
รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
     (กจิกรรมที่พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
สัญจร)     

  14,720 14,120 600 ผศ.อัครเจตน ์ ชัยภูมิ 098-096-6631 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
300 คน 

ร้อยละ 
92.60 

เสร็จ 

      เหลอือกี 3 กิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษารฐัศาสตร์ในศตวรรษที่ 21   
4.4 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเรียน
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ปีการศกึษา 2564) 
4.5 (กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน )    
4.6 (กิจกรรมประเพณีบุญเดอืนสิงห์) 

  22,960  22,960 คณะศิลปศาสตร ์ คณะศิลป
ศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์ อยู่
ระหว่าง

ด าเนนิการ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนนิการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

5 โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 
21 

           -    15,000 15,000 - นางสาวเพชรลดา วรสาร 088-023-1565 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
70 คน 

ร้อยละ 80 เสร็จ 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์

           -    30,000 27,760 2,240 นางสาวเพชรลดา วรสาร 088-023-1565 คณะศิลปศาสตร ์ 9 เรื่อง ร้อยละ 80 เสร็จ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร ์

           -    30,000 14,253 15,747 นางสุธาสนิ ี สุรินทร ์ 085-745-0193 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
39 คน 

ร้อยละ 80 เสร็จ 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่            -    15,000 14,268 732 นางสาวสนุันทา จนัมีวงษ์ 065-226-9359 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม ร้อยละ 80 เสร็จ 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจัดสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิง
ปริมาณ   

เช่น 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น 
ได้รบั

ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

ต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ 20 คน 

9 โครงการ กพ. ไกด ์แนะแนวนักศกึษาเพือ่
เตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทัว่ไป 

           -    10,000 9,350 650 นายภาณุพงศ์ แสนปากด ี 088-508-2868 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
85 คน 

ร้อยละ 80 เสร็จ 

10 โครงการพัฒนาทกัษะการสอบ HSK ส าหรับ
นักศกึษาสาขาวชิาภาษาจีน 

           -    4,990 4,980 10 นางสาวนลิวรรณ สายสมบัต ิ 081-050-5628 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
18 คน 

ร้อยละ 75 เสร็จ 

11 โครงการศึกษาดูงานวถิีชีวิตแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ 

           -    20,000 18,600 1,400 ผศ.อาริยา ป้องศริ ิ 087-222-4418 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
70 คน 

ร้อยละ 95 เสร็จ 

12 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการทบทวนและ
การจดัท าแผนปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี   

           -    150,000  150,000 นางสาวอมรรัตน ์กัว้มาลา 089-016--6626 คณะศิลปศาสตร ์ - - อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ  

40% 

  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ            -    86,300 84,448 1,852       

13 โครงการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น การท า
ข้าวแดกงา 

           -    24,050 22,300 1,750 นางสาวปารมี ลางคุลานนท ์ 089-863-3750 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
40 คน 

ร้อยละ 
86.8 

เสร็จ 

14 โครงการอบรมภาษาองักฤษข้ามวฒันธรรมสู่
โลกตะวันตก 

           -    8,200 8,200 - นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม 083-352-8998 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
90 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

15 โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งบทบาทสตร ี            -    (ไม่ใช้
งบประมา

ณ) 

-  ผศ.พิพิธธนวด ี สมคะเณย์ 088-336-9349 คณะศิลปศาสตร ์ - - ขอยกเลิก 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจัดสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิง
ปริมาณ   

เช่น 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น 
ได้รบั

ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 

80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน ์ส าหรับบุคลากรทาง
การศกึษา (จดหมายข่าวออนไลน์) 

           -    14,950 14,948 2 ผศ.กนกเนตร  พินิจด่านกลาง 093-357-8831 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
154 คน 

ร้อยละ 90 เสร็จ 

17 โครงการส่งเสริมศกัยภาพด้านการจัดท าแผน
กิจกรรมแก่คณะกรรมการนกัเรียนมัธยมศกึษา
ในโรงเรียนเครือข่าย 

           -    15,000 15,000 - ผศ.จริยา อนิทนิล 093-546-5665 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
115 คน 

ร้อยละ 
92.40 

เสร็จ 

18 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว สู่การเป็นนักบรกิารมืออาชีพภายใต้

สถานการณ์ปกติใหม ่

- 24,100 24,000 100 นายฟุ้งเกียรต ิมหิพันธุ ์ 083-649-2727 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
130 คน 

ร้อยละ 96 เสร็จ 

 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 20,000 9,100 10,900       

19 โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม คณะ
ศิลปศาสตร ์

- 20,000 9,100 10,900 นายภาณุพงศ์ แสนปากด ี 088-508-2868 คณะศิลปศาสตร ์ ผู้เข้ารว่ม 
80 คน 

ร้อยละ 80 เลื่อนไตรมาสที ่
2 มาจัดไตร

มาสที่ 1 
20 โครงการพัฒนาจิตใจส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม 
- (ไม่ใช้

งบประมา
ณ) 

- - ผศ.พิพิธธนวด ี สมคะเณย์ 088-336-9349 คณะศิลปศาสตร ์ - - ขอยกเลิก 

รวมงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 

- 476,880 267,659 209,221       

476,880         
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7. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 273,800 บาท(งบประมาณส านักงานอธิการบดี) 
จ าแนกเป็นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 273,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  มีโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   
สามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี ้

 
     ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจ านวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 3 โครงการ  
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ตารางที่ 7.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้
ใช้
จริง 

คงเหลือ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อนไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร ์

3 273,800   273,800   273,800   3    - 

  รวมท้ังสิ้น 3 273,800   273,800   273,800 0 3 0 0 
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ตารางที่ 7.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น ผู้เข้าร่วม

โครงการ
จ านวน 100 

คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 273,800 
 

273,800 
          

1 โครงการอบรมและจัดสอบสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

- 80,000  80,000 อ.ก าธร  
สารวรรณ 

089-709 6008 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
(ใช้งบ สนอ.80,000 
บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการถ่ายทอดตวับ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

- 93,800  93,800 อ.สุชาดา   
สุรางค์กุล 

084-602 8021 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
(ใช้งบ สนอ.93,800 
บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- 100,000  100,000 รศ.กตัญญู   
แก้วหานาม 

087-388 2999 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
(ใช้งบ สนอ.100,000 
บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 273,800 - 273,800        

273,800              
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8. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564) 
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,268,000 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,748,000บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 94.93 และงบประมาณเงินรายได้ 520,000 บาท ร้อยละ 5.07 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 30 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และ มีอยู่
ระหว่างการ จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00  และเปลี่ยนแปลงไตรมาส จ านวน 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 6.67 

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 1โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 100 มีงบประมาณจ านวน 10,268,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,282,667 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.71 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี ้ 

 
    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจ านวน 14 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว   
       จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
       78.57 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 

  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ   
           จ านวน 1 โครงการ   
   
            แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า มีโครงการจ านวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ   
            จ านวน 15 โครงการ     
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ตารางที่ 8.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อน
ไตร
มาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

14 1,506,600.00 1,086,600.00 420,000.00 339,850.00 1,166,750.00 1 11 2  - 

2 
ผลผลติ : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

1 100,000.00   100,000.00   100,000.00   1     

3 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมลูค่า 

15 8,661,400.00 8,661,400.00   3,942,817.00 4,718,583.00   15     

  รวมท้ังสิ้น 30 10,268,000.00 9,748,000.00 520,000.00 4,282,667.00 5,985,333.00 1 27 2 0 
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ตารางที่ 8.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1,086,600 420,000 339,850 1,166,750 
      

  โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1,086,600 - 312,650 773,950   สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

   

1 โครงการการใช้สารสกัดจากแก่นและใบมะหาด
เป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์อาหารทอด 

70,000 - 68,000.00 2,000 ดร.พิชชาภรณ์ วันโย 094-1539956 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
ร้อยละ  80 

2 โครงการผลการเสริมสารสกัดจากแก่นมะหาด
ต่อภาวะไขมันในเลือดของ 
หนูไมซ์ที่กินอาหารไขมันสูง 

140,000 - - 140,000 ดร.กันทิมา  
ศิริสันติเมธาคม 

089-8616097 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
 ร้อยละ 40 

3 โครงการประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือก่อโรคใน
อาหารของสารสกัดจากมะหาด 

100,000 - 80,000 20,000 อ.สุภาพร พุ่มริ้ว 080-4001373 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   
ร้อยละ 40 

4 โครงการการศึกษาคุณสมบัติในการต้านเช้ือ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในปลาน้ าจืดของ
สารสกัดจากมะหาด 

100,000 -  100,000 ผศ.ดร.อุไร กุลบุญ 089-6824664 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

5 โครงการสภาวะการเตรียมใบมะหาดแหง้ต่อ
สารพกฤษเคมีและฤทธิ์ต้าน 
อนุมูลอิสระเพื่อใช้ประโยชน์ทางอาหาร 

30,000 - 10,000 20,000 ผศ.ดร.กรรณิการ์ 
ห้วยแสน 

081-8716465 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   
ร้อยละ 40 

6 โครงการการใช้สารสกัดหยาบเพื่อยืดอายุการ
เก็บผลิตภัณฑ์แพตตี้หม ู

80,000 - 65,000 15,000 ผศ.ดร.กรรณิการ์ 
ห้วยแสน 

081-8716465 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   
ร้อยละ 40 

7 โครงการการส ารวจมะหาดภายในมหาวทิยาลัย
กาฬสินธุ ์พื้นที่ในเมือง  

56,600 - 19,650.00 36,950 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภา
วิณ ีไชยรักษ ์

087-2492206 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   
ร้อยละ 40 

8 โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอด
เช้ือเพื่อการปรับปรุงพันธุ ์

100,000 - 70,000 30,000 ผศ.ดร.ปิยนันท์  
ชมนาวัง 

089-4166129 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 60 

9 โครงการการบริหารจัดการโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

410,000 -  410,000 ผศ.ดร.ปิยนันท์  
ชมนาวัง 

089-4166129 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

โครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
ร้อยละ 40 

  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

 420,000 27,200 392,800       
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

10 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ประจ าป ี2564 

- 50,000  50,000 อ.อภิเชษฐ เสมอใจ 0868587948 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

งบประมาณ
ส านักงาน
อธิการบดี 
(50,000) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เล่ือนไตรมาสที่
1-2 มาเป็น ไตร

มาส 3-4 

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัย
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิในงาน “มหกรรมงานวจิัยแหง่ชาติ 
2564 (Thailand Research Expo 2021)" 

- 300,000  300,000 นางสาวกฤตกิา 
สุวรรณเรือง 

081-6701121 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

งบประมาณ
ส านักงาน
อธิการบดี 
(300,000) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยสถาบัน 
ประจ าป ี2564 

- 20,000  20,000 นางสาวศรุดา  
หมู่โยธา 

087-9509988 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

งบประมาณ
ส านักงาน
อธิการบดี 
(20,000) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
ร้อยละ 40 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการ
จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์” 

- 20,000  20,000 นางสาวศรุดา 
 หมู่โยธา 

087-9509988 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

งบประมาณ
ส านักงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 เล่ือนไตรมาส 2 
มาเป็น  

ไตรมาส 3-4 
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

อธิการบดี 
(20,000) 

14 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันวจิัยและ
พัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 30,000 27,200 2,800 นางจตุพร  พินิจนึก 095-6523465 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

งบประมาณ
ส านักงาน
อธิการบดี 
(30,000) 

ผู้เข้า
โครงการ 40 

คน 

ได้รับ
ประโยชน์
การอบรม  
ร้อยละ 85 

เสร็จ 

  ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ - 100,000  100,000          

15 โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์ ป ี2564 

                 
-    

      
100,000  

           
100,000  

นายนิตย ์นามวงษ์ 065-1120457 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  
งบประมาณ
ส านักงาน
อธิการบดี
(100,000 ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

  
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสรา้งมูลคา่ 

8,661,400 - 3,942,817 4,718,583            

  โครงการ :  โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm ) 

1,721,900 -  1,721,900    สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

      

16 โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามคอนโดใน
โรงเรือนแบบอัจฉริยะ 

1,021,900 -  1,021,900 นายอัดชา  เหมันต ์ 080-0098640 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(Smart Farm ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

17 โครงการการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 

250,000 -  250,000 นายอัดชา  เหมันต ์ 080-0098640 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(Smart Farm ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

18 โครงการการส่งเสริมการปลูกเมล่อนในระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ 

450,000 -  450,000 นายอัดชา  เหมันต ์ 080-0098640 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(Smart Farm ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

  โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่ง
ทอพ้ืนบ้าน แพรวากาฬสินธุ ์

6,939,500  3,942,817 2,996,683   สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

      

19  โครงการการจัดกระบวนการปลูกหม่อนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม 

248,000 - 201,400 46,600 ผศ.สายัญ พันธ์
สมบูรณ์ 

064-3233575 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่ทอผา้แบบกี่งอัติ
โนมัติ 

750,000 - 671,800 78,200 ผศ.โกศล เรืองแสน 081-7997884 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างกี ่
ทอผ้าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

500,000 - 435,000 65,000 อ.ภัคคิป ไกรโสดา 089-4189896 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตดัเย็บ
และตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผา้พื้นเมือง 

274,700 - 122,540 152,160 อ.มัณฑนา   
ทองสุพล 

089-5297149 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

23 โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกจิ/
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

350,000 - 229,000 121,000 อ.พนอจิต นิติสุข 095-2299941 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

24 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากไหมส าหรับท าความสะอาดและบ ารงุ 

350,000 - - 350,000 ผศ.นวลใจ โคตรแสง 087-2234456 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

25 โครงการการแปรรูปผลผลิตหม่อนและไหมเพื่อ
จัดแสดง และจ าหน่าย 
สร้างรายได้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ
พื้นบ้าน 

425,550 - 323,950 101,600 อ.หนูเดือน  
สาระบุตร 

094-8302712 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

26 โครงการการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย 
ประจ าป ี2564 

600,000 - - 600,000 อ.กิตติ์ธนัตถ์  
ญาณพิสิษฐ ์

087-6390601 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 
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ล าดั
บ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน 100 
คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

27 โครงการพัฒนายกระดบัและส่งเสริมการตลาด
สินค้า OTOP ในชุมชน 
ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสธีรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

196,650 - 1,570 195,080 อ.ธวัชชยั เคหะบาล 081-5459467 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

28 โครงการดิจิทัลเเพลตฟอร์ม (Digital 
Platform) เส้นทางสายไหมแพรวา ผ้าทอแห่ง
ชีวิต 

1,700,000 - 1,700,000 - ผศ.นิภา  
นาสินพร้อม 

087-1919727 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 70 

29 โครงการการตลาดผ้าไหมแพรวาสู่ตลาด
ต่างประเทศแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผ่าน
โรงแรมชั้นน า  

500,000 - - 500,000 อ. ลิขิต  
ศิริสันติเมธาคม 

081-8713285 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

30 โครงการบริหารจัดการโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน 

1,044,600 - 257,557 787,043 อ. ลิขิต  
ศิริสันติเมธาคม 

081-8713285 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

(ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ร้อยละ 40 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
9,748,000 520,000 4,282,667 5,985,333           

10,268,000             

 



54 

 

 

9. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ส านักงานอธิการบดี ตามแผนการด าเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564) 
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 4,330,000 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 4,330,000 บาท 
ร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน มีจ านวน 13 โครงการ มีโครงการ
ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 61.53 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.09  

จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 2 โครงการ                    
คิดเป็นร้อยละ 100 มีงบประมาณจ านวน 4,330,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,314,171 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.45 ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้  

 
    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจ านวน 10 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว   
       จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
       60.00 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
    ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจ านวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ    
       จ านวน 2 โครงการ  

   
            ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจ านวน 1 โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส  

  จ านวน 1 โครงการ  
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ตารางที่ 9.1 แสดงผลการด าเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัต ิ         สถานะการด าเนินโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เลื่อน
ไตรมาส 

ยกเลิก
โครง 

โครงการ         การ 

1 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

10 3,620,000 
 

3,620,000 2,213,971 1,406,029 2 6 2  - 

2 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น                    
วิทยาศาสตร ์

2 700,000 
 

700,000 100,200 599,800   2     

3 ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 10,000 
 

10,000 
 

10,000     1   
  รวมท้ังสิ้น 13 4,330,000   4,330,000 2,314,171 2,015,829 2 8 3 0 
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ตารางท่ี 9.2 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

ล า
ดับ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์ - 

3,620,000 2,213,971 1,406,029 
      

1 โครงการการประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก 

- 1,500,000 775,271 724,729 นางสาวหงษ์ฟา้  
ค ายศ 

09-96419541 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

60 % 
2 โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้

พลังงาน 
- 50,000  50,000 นายหอมหวน 

ตาสาโรจน ์
087-7705609 ส านักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง) 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

- 300,000  300,000 นายชัยพิชิต 
ป้องวิชัย 

091-8633895 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ประจ าปี 2564 

- 150,000  150,000 นนายสวา่งวงศ์ 
หมายเทียมกลาง 

0984164615 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) งาน

บุคคลากร 

  เล่ือนไตรมาส 2 
มาเป็น 

ไตรมาส 3-4 
5 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่มหาวิทยาลัย 
- 1,000,000 846,400 153,600 นางสาวหงษ์ฟา้  

ค ายศ 
09-96419541 ส านักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง)  
งานประชาสัมพันธ ์

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

70 % 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

6 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

- 10,000  10,000 ผศ.นฤชิต แสน
ปากด ี

085-0550787 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  เล่ือนไตรมาส 2 
มาเป็น 

ไตรมาส 3 
7 โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- (ไม่ใช้

งบประมาณ) 
  นายจิระพงษ์   

คงสมศรี 
088-3294656 หอพักนกัศึกษา  

พื้นที่ในเมือง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ลิฟต์โดยสารของหอพักสวัสดิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

  นายจิระพงษ์  
 คงสมศรี 

088-3294656 หอพักนกัศึกษา  
พื้นที่ในเมือง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรมหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 
ประจ าป ี2564 

- 10,000  10,000 
สิบเอกธีรวัฒน ์ 

หอมกลิ่น 
09-1837-3323 

ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

ยกเลิก
โครงการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยกเลิกโครงการ 

10 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์(Reinventing) 

- 600,000 592,300 7,700 นางธันยกร  
นรภาร 

091-0655323 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองนโยบายและ

แผน) 

จ านวน 
300 คน 

ร้อยละ 85 เสร็จ 

 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 700,000 100,200 599,800 
      

9 โครงการอบรมและทดสอบ
ภาษาอังกฤษนกัศึกษามหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์ชั้นปีที่ 4 

- 200,000 100,200 99,800 ผศ.ดร. ศาตรา 
สหัสทัศน์ 

08-62241149 ศูนย์ภาษา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

60 % 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

งบประมาณจดัสรร  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
(ชื่อ-สกุล) 

เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน สถานนะ 

แผ่นดิน รายได ้ ใช้จริง คงเหลือ 

เชิงปรมิาณ   
เช่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 
100 คน 

เชิงคุณ
คุณภาพ  

 เช่น ไดร้ับ
ประโยชน์
การอบรม 
ร้อยละ 80 

เสร็จ/ยกเลิก/
เลื่อนไตรมาส/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ…% 

10 โครงการสร้างและแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษา  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- 500,000  500,000 ผศ.ดร. ศาตรา 
สหัสทัศน์ 

08-62241149 ศูนย์ภาษา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

60 % 

 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 10,000  10,000       

1 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 10,000  10,000 
นายเดชา 
บุ่งอุทุม 

06-2479-9741 
ส านักงานอธกิารบด ี

(กองกิจการนักศึกษา) 
  เปลี่ยนเป็นไม่ใช้

งบประมาณ 

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 4,330,000 2,314,171 2,015,829       

4,330,000 
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


