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ค าน า 
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน          
อันจะสนับสนุนให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทั้งในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเป็นการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ ตลอดจนเพื่อเป็น
การก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะ

สนับสนุนให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานทั้งในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การ

วางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเป็นการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งเป็น 1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ในด้านแนวทางการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ   2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในด้านสติปัญญา สังคม 

อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ

ทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กองกิจการนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑิต

และเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามตัวชี้วดั

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกิจการนักศึกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และเป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบแนวคิดใน

การจัดท า โดยให้สอดคล้องกับ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

1.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตรา 5 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 



2 
 (2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็น

คนดี มีวินัย ภูมใิจในชาต ิเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับ

สังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มคีวามรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร่วมกัน

แก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 (3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษา

แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชือ่มโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อม

ให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศกึษาในระดับอุดมศกึษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชพีของบุคคลและการศึกษาตลอดชวีิต 

1.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - 2579 ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ที่ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในส่วนของผู้เรียนจะต้องได้

เรียนรู้และพัฒนาดังนี ้

1. ผู้ เรียนได้ เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความรู้  และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ ในห้องเรียน                    

นอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะกระบวนการกลุ่มมากขึ้น 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ตามมาตรฐาน

หลักสูตร ทักษะการด ารงชีวิต และคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง  

ทั กษะการ เ รี ยนรู้  3R คือ  Reading (อ่ านออก ) WRiting (เขี ยนได้ ) และ  ARithemetics             

(คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะการเรียนรู้ 8C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน

ทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า

ทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

4. บัณฑิตมีทักษะความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการจ าเป็นของประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

1.4 นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะเป็นต้นแบบของ    

การปฏิรูปใน 3 เรื่อง ไดแ้ก ่(1) การปฏิรูปการบรหิาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็นระบบราชการ
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น้อยที่สุด มีความคล่องตวั และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มสีมรรถนะสูง (Talent Circulation 

and Mobility) ระหวา่งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้ม ี  

การน าเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อยา่งเป็นรูปธรรม และ (3) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting 

Reform) ใหม้ีการจดัสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และMulti-year Budgeting โดยหน่วยงาน     

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม จะตอ้งร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น 

“กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี ้

1. ภารกิจของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน

ประเทศสู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกจิของ

กระทรวง 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 

1.1 การสรา้งและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียม

กันในการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วย

กิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พฒันาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผา่นออนไลน ์เป็นต้น แพลตฟอร์มการ

สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสู่ศตวรรษที ่21 มีงานท าใน

สาขาอาชพีใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได ้(๒) การพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคตของคนวัยท างาน(Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย 

1.2 การสรา้งและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 

Economy) โดยจะต้องขบัเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการ

งานวิจัย 3 ศาสตร ์(วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์) ผา่น 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่      

(1) สร้างคนและองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สรา้งระบบนิเวศของการสรา้งนักวจิัยเพื่อดึงดูดคนที่มี

ความสามารถทั้งของไทยและของโลก (2) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชวีิตของคนเป็นส าคัญ เช่น 

การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบโจทย์ที่เป็น

ประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก(Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 

Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และ

เรื่องใหม่ ๆ ทีจ่ะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 

1.3 การสรา้งและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) 

โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สรา้งกองทุนพัฒนาสตารท์อัพรุ่น

ใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรกึษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการ

พัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวตักรรมเชิงธุรกจิ สร้างมลูค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand 

เป็น Innovated in Thailand เพื่อสร้าง value creation 
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1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวทิยาลัยจะต้องเป็นหลักในการ

ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกจิ

และเติมเต็มศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future 

Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่ง

วิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่(1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองคค์วามรู้แห่ง

อนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม และนวตักรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พื้นทีใ่นการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area 

Based Development) ใน 4 ภูมิภาคได้แก ่ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) 

ภาคใต ้(ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 

ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวตักรรม จะต้องมีเครือ่งมือทางนโยบายและ

โครงสรา้งพื้นฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวจิยัและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร ์(Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหน่ึงเป็น

แขนขาให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 

Agency เป็นต้น 

2. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตาม

นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี ้

2.1 โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก

(Quick win) ได้แก่ (1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (3) การพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (3) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี        

(5) การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ (Big Data)ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (7) โครงการ Genomic 

Thailand (8) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี  (Yothi Medical Innovation District) และ        

(8) โครงการ Futurium เป็นต้น 

2.2 โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่

โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบ

นิเวศเพื่อออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจาก

เป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่ส าคัญ รวมทั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง 

3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
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กระทรวงในข้อ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนา

อุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ 

แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพื่อวางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่

เอื้อให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบโจทย์ประเทศและประชาชน  ไว้ 7 

ประการ คือ 

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การก ากับดูแล” ภายใตก้ารม ี“ธรรมาภิบาลที่ดี” 

2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” 

3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจ

ของสถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย 

4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกวา่เชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

จับต้องได้เป็น Performent Based Accountability System 

5) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing 

the Loops 

6) เน้นการท างานทีค่ล่องตัว กะทัดรดั มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility 

ระหว่างหน่วยงาน 

7) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk 

Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less) 

1.5 ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยวาระที่ 1 การเตรียม

ความพร้อม คนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง โดยคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มี

ปัญญาที่เฉียบแหลม (head) มีทักษะที่เห็นผล (hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (health) และมีจิตใจที่งดงาม 

(heart) ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่งซึ่งจะครอบคลุม

การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังต่อไปน้ี 

มิติที่ 1 เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็น คนไทยที่มีความรู้และ

ทักษะสูง  มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 

มิติที่ 2 เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็น คนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

มิติที่ 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิติที่ 4 เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต 

เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล  
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1.6 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 

1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และ
เข้าใจโลก เป็นต้น 

2. ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

3. ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้
ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงาน
ประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่
ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้ 

1.7 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย 

กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์หลัก: ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชพี บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ 

เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
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เป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์หลัก: สรา้งสรรค์ผลงานด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีที่นาไปใช้พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติได้อยา่งแทจ้ริง 

เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่าแผนปฏิบัติการด้านที่ 3  บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ 

เป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 3  เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์หลัก: เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรยีนรู้ตลอดชวีิตของชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเอง 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์หลัก: มหาวทิยาลัยสีเขียวและเป็นปอดของชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนา ระบบ

จัดการน้าทั้งระบบ 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 การบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก: บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการ 

เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 

เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถ

สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ

ทุจริต 
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1.8 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

“มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
1.9 อัตลักษณ์ (identity) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

  “อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 
   อดทน สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน มุมานะ มีความ

รับผิดชอบต่องาน มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนรู้จกั
ใช้มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับได้อย่างเหมาะสม 

     เชี่ยวชาญวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการในวิชาชีพที่ตนเรียน รู้จักศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้ดี 

1.10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   1. มีความรู้ คือ เป็นผู้ทรงความรู้ ทรงปัญญา มีจิตใจดีงาม รู้ดีรู้ชั่ว รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้จากสาขา
วิชาชีพ ที่ตนเรียนในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม และ
ประเทศชาติมีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ 
  2. มีสุขภาพดี คือ มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และรู้จัก
ป้องกันรักษาความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อโรคภัย และยาเสพติด 
  3. เป็นคนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญูรู้คุณ มีความสุภาพนอบน้อม
อ่อนโยนและถ่อมตน 
  4. เป็นพลเมืองดี คือ มีความเป็นประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   
มีความเสียสละ มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนให้
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมได้ 
  5. มีความรักและเทิดทูน คือ เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
  6. มีความภาคภูมิใจและหวงแหน คือ การอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสาน เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับรู้ 
 1.11 เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนานักศึกษา มีดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตัวบงชี้ของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงชี ้

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานต่าง ๆ ใหนักศึกษาอย่างครบถวนตั้งแต่การใหค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาตอ 
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การบริการจัดหางาน แหล่งขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ขอมูลขา่วสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแกนักศึกษาและศษิย์เกา 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหค าปรึกษา แนะแนวด้านการใชชีวิตและการเขาสู่อาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการใหขอมลูของหน่วยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 –3 ทุกขอไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงผลใหการ 

ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เป็นประโยชนแกศิษย์เกา 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงชี้ใหม)่ 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงชี ้

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถวน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา หรือ
สโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนร่วมในการ 
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหด าเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่ก าหนดโดยสถาบัน 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
(7) ใหความรูทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและน าผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอไป 

4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบงชี้ใหม)่ 
ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงชี ้

มหาวิทยาลัยตองมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทองถิ่นตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. มีแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 
5. มีการน าผลประเมนิในขอ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตอสาธารณชนใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ(ตัวบงชี้ใหม่) 
ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงชี ้

มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัล ในระดับ
จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับ 
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นคาคะแนนระหว่าง เกณฑการประเมิน 0 - 5 คาร้อยละของ 
จ านวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 
หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามสูตร 
 
 
 

จ านวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

จ านวนผลงานหรือโครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
หมายเหตุ : โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าป 

1.12 ข้อมูลสถานที่ตั้งส านักงาน 

กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีส านักงาน 2 แห่ง คือ 

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

เลขที่62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

เลขที่ 13 หมู ่14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

ที่ตั้งส านักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

 
 

อาคารกิจการนกัศึกษา (พื้นท่ีในเมือง) อาคารกิจการนกัศึกษา (พื้นท่ีนามน) 
รูปที ่1.1 สถานทีต่ั้งส านกังานอาคารกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 

ร้อยละของผลงานหรือโครงการท่ีได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือ 
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 
X 5 
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ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ภายใต้ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

2.1 วิสัยทัศน์ 

มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี                 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นผู้น าสังคม 
 
2.2 ปณิธาน 

พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และน าสังคม 
 
2.3 ค าขวัญ 
 ค าขวัญ 
 กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
 
2.4 พันธกิจ 

1) ด้านบริการจัดการ ให้บริการแนะน าสนับสนุนและส่งเสริม ช่วยเหลืองานของงานพัฒนานักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน า กระตุ้นให้นักศึกษา องค์กรนักศึกษา ได้จัด
กิจกรรมข้ึน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน 

3) ด้านวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะน านักศึกษาไดพ้ัฒนาตนเองให้มีวินัย  
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ด ีและสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 

4) ด้านทุนการศึกษาและแนะแนวให้ค าปรึกษา ให้บริการปรึกษาหารือในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา บรกิารด้านข้อมลูสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับนักศึกษา จดัหาแหล่งทุนการศกึษา และ
จัดหาแหล่งหรือสถานที่ท างานให้แก่นักศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลบัณฑิต ที่ส าเรจ็การศึกษา 

5) ด้านบริการสุขภาพ มุง่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสขุภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใชช้ีวติที่ปลอดภัย และห่างไกล
ยาเสพติด เพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตของตนให้ดีขึน้ 

        6) ดา้นกีฬาและสขุภาพ  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาทักษะ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
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2.5 แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
การวางแผนในการพัฒนานักศกึษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยยึดตาม

หลักการ/แนวทาง ดังนี้ 
2.5.1 แนวทางการพัฒนานักศกึษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2.5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ให้สถาบันการศึกษาควรจัดบริการด้าน

ต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ในและนอก
สถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยเน้นให้มีระบบการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและปรับปรุงการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

2) ส่งเสริมการจัดบริการอนามัยและสุขาภิบาล เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 
3) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา สนามกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

เพื่ออานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
4) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา โดยเชื่อมโยงกับคณะอย่างเป็นระบบ 
5) สร้างเสริมความรู้ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
2.5.1.2 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มี

การจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งสิ้น 6 เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1) จัดท าแผนการจัดกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม 

2) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้นักศึกษา 
4) ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป 
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5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

2.5.2 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ (TQF) 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2)  ด้านความรู้ 
3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เช่นตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.5.3.1 นโยบาย 3D (Democracy, Decency, Drug - ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด) 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
3) จัดกิจกรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.5.3.2 นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ 
1) รณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักค่านิยมหลักของคนไทย  12 

ประการ 
2) บูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการไว้ในหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ

และนอกระบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3) ส่งเสริมให้ทุกภาคของสังคมมีส่วนร่วมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างยั่งยืน 
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการสู่

ภาคปฏิบัติ 
2.5.3.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา คือ 
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด  

1.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จุดเน้น : การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงของ
ปัญหา 
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ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายส าคญั ดังนี ้

1.1.1 แผนงานสรางภมูิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
   กลุ่มเป้าหมาย 

1. เด็กปฐมวัยในโรงเรียน 32,928 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,934 แห่ง 
2. นักเรียนในโรงเรยีนระดับประถมศึกษา 31,335 แห่ง มัธยมศึกษา 11,287 แห่งอาชีวศกึษา 910 แห่ง 
3. นิสิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 156 แห่ง 

แนวทาง 
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงวัยและด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องผ่าน

การเรียนการสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใน
สถานศึกษา มีกรอบการด าเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหาด้านการรักษา ด้านการ
เฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับช่วงวัยและพฤติกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยจ าแนกเป็น 

- ระดับปฐมวัย พัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาทักษะทางสมอง หรือ Brain 
Executive Function (EF) อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบองค์
รวม และเพื่อเป็นพื้นฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติฯลฯ และขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 

- ระดับประถมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กประถมศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
การป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อจากปฐมวัย โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กนักเรียนผ่าน
วิทยากรบุคคล เช่น ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ 

- ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กมัธยมศึกษา ปรับกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกนัที่มีความ
หลากหลาย และแตกต่าง สอดคล้องกับการเรียนรู้พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชนพร้อมกับการมีระบบดูแล
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัครและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมท า
กิจกรรมเพื่อสังคม และท าจิตสังคมในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักเรียนใช้ยาเสพติด)  

- ระดับอาชีวศึกษา พัฒนาการสอนในหลักสูตร ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชน การส่งเสริมอาชีพตามความถนัด พร้อมกับการมีระบบดูแลช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพื่อ
สังคม และท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักศึกษาใช้ยาเสพติด) 

- ระดับอุดมศึกษา มีการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้พฤติกรรมความ
สนใจของกลุ่มเยาวชน การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ได้แก่การเป็น
แกนน าเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 
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3. การใช้สื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยจัดท าองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น การพัฒนา
หลักสูตรส าหรับการเสริมสร้างพลังครอบครัว การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการเสริมสรา้งพลังกลุ่มเพื่อน การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้โทษพิษภัยยาเสพติด การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เป็นต้น 

5. ขับเคลื่อนกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด และกลไกใน
สถานศึกษา ให้สามารถน าแผนงานและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก ากับติดตามให้
กลไกการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานตามแผน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการก าหนดเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มเด็กปกติเพื่อจะได้เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยพิจารณาถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
นักเรียน ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน ท้องถิ่น กับ
บริบทแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด 
จุดเน้น : การสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เกิดระบบที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการผ่านแผนงานโครงการ หน่วยงานใน
ทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ให้กับเด็กและเยาวชน 
  กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกลไกหลักในสังคมคือ ครอบครัวสถานศึกษา 
สถาบันทางศาสนา 

การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถานศึกษา 
สถานศึกษาและครูเป็นสถาบันอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้มีความคิด ควบคู่คุณธรรมให้แก่เด็กและ

เยาวชนต่อเนื่องจากสถาบันครอบครัว โดยกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการ 
แนวทาง 
1. ให้การศึกษาและพัฒนาการตามวัย แนะน า เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดีอย่างเหมาะสม ให้การดูแลอย่างเท่าเทียม

กัน ไม่ปล่อยทิ้ง และเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก 
2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของคนดีรู้จักหน้าที่ มีวินัย ความรับผิดชอบการมีพฤติกรรมที่ดีงาม 
3. รับฟังความคิดเห็น เปิดพื้นที่การแสดงออกความเป็นตัวตนของ เด็ก เยาวชน ท าความเข้าใจ จัดกิจกรรมสรา้ง

ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการค้นหาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าเป้าหมายของชีวิต สร้าง
ทางเลือกของชีวิต 

4. สร้างทักษะการจัดการ การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนปัญหาการเรียน ปัญหา 
ความรัก ปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ปัญหาจากโรคทางสมอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 
รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
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5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง สอดส่องพฤติกรรม แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนสถานศึกษา 

6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยรอบสถานศึกษามิให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งมั่วสุม มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจ
ตราความปลอดภัยของนักเรียนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษาเพิ่มพื้นที่เชิงบวกที่เอื้อต่อการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่สามารถควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ไม่มีมุม
อับสายตา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงบวก 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้น าศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของเด็กนักเรียน 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา เช่น ครูที่ปรึกษา นักจิตวิทยา เพื่อนปรึกษาเพื่อน เป็นต้น 

2.5.3.4 นโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการสร้างค่านิยม “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
   กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย
เน้นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่องปลูกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะโดยด าเนินกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและส านึกใน
การพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
2.6 ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

 2.6.1 ประเด็นการพัฒนา  
  แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 2.6.2 เป้าหมาย 
  - เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  - เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
 

 2.6.3 กลยุทธ์ 
  - กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
  - กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  - กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  - กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 

 2.6.4 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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  - ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานทางศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือการกีฬาหรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
  - ตัวชี้วัดที่ 3จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
  - ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
  - ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  



 

 

2.7 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 5 : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพ
การกฬีา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับ 12 

เป้าหมาย
การพัฒนา 

แผนปฏิบัติ
ราชการฯ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา
และนันทนาการ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธร รม  ทั้ ง ภ าย ในแล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานทางศาสนา
หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือการกีฬา 
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล
ในระดับจั งหวัดหรือภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม
ด้านการมีจิตอาสาหรือด้านการมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 



20 

 

2.8 สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เป้าหมาย/กลยุทธ์/จดุเน้นการพัฒนา/ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศึกษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก 
สป.อว. 

หน่วยงาน 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเขม้แข็งในสถาบันทางศาสนา 

จุดเน้นการพัฒนา : เพื่อเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรกัษ์และสืบทอดประเพณีส าคัญทางศาสนาและเทศกาลส าคัญของไทย 

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 11 พ.ย. 62 50,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

2 
 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 ธ.ค. 62 20,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

3 
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 

ม.ค. 63 213,000                   กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 

4 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรี
พื้นบ้านเน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

1 - 3 เม.ย. 63 ไม่ใช ้งปม.                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

5 
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสาน
ประเพณีไทย ประจ าปี 2563 

10 เม.ย. 63 30,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

6 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขก
เกี่ยวขา้วและท าขวัญขา้ว 

28 พ.ย. 62 40,000                   
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เดชา/วิทธวัฒน์/

อ.อิทธิพล 

7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา มิ.ย. 63 40,000                   
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เดชา/วิทธวัฒน์/

อ.อิทธิพล 

8 โครงการท าบุญหอพักนักศกึษา ก.ค. 63 25,000                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

9 
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม "เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ปี 2563" 

9 ก.ย. 63 261,900                   กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 

10 
กิจกรรมส่งเสริมงานมาฆปูรมีทวารวดีมิ่งหล้า
เมืองฟ้าแดดสงยาง 

ก.พ. 63 ไม่ใช้ งปม.                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จดุเน้นการพัฒนา/ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศึกษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก 
สป.อว. 

หน่วยงาน 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 

11 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ก.ค. 63 50,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

12 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่
ขวัญข้าวคูณลาน 

6 ก.พ. 63 50,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

13 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรม
โปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ ์

26 ก.พ. – 6 
มี.ค. 63 

60,000                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 จ านวน 13 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 839,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

จุดเน้นการพัฒนา : การสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชนในการจดักิจกรรมทางดา้นวัฒนธรรมท้องถิ่น และการน าเยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณแีละวฒันธรรม 

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผลงานทางศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือการกีฬา หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวลัในระดับจังหวัดหรือภมูิภาคหรือระดบัชาติหรือนานาชาติ 

เป้าหมาย : 1 ผลงาน 

1 
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม
สวรรค์ ประชันของดีเมืองนามน 

21 - 22 ต.ค. 
62 

ไม่ใช้ งปม.                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

2 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

29 ม.ค. 63 250,000                   กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 

3 
โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ส.ค.-ก.ย. 63 ไม่ใช ้งปม.                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 

จุดเน้นการพัฒนา : สรา้งความตระหนกัให้ประชาชนรู้จักหน้าทีข่องตนเองเหน็คุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดี และสง่เสริมใหม้ีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม 

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เขา้ร่วมด้านการมีจิตอาสาหรือดา้นการมีจิตสาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลยั 

เป้าหมาย : 1 โครงการ 

1 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีดว้ยหวัใจ 
ต.ค. 62 - ก.ย. 

63 
ไม่ใช ้งปม.                       

2 
โครงการรับรายงานตัวนกัศึกษาเขา้อยู่
หอพักฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิ.ย. 63   28,000                 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

3 
โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักศกึษาหอพกั
สวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปกีารศึกษา 2563 

ก.ค. 63 ไม่ใช ้งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จดุเน้นการพัฒนา/ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศึกษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก 
สป.อว. 

หน่วยงาน 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 

4 
โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 - ก.ย. 
63 

ไม่ใช ้งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

5 
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256 

26 มิ.ย. 63                   
งปม.จาก 
สป.อว. 

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

สรัญญา/ชุติป
ภา 

6 

โครงการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักฯ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ก.ค. 63 ไม่ใช ้งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

7 
โครงการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของลิฟท์
โดยสารประจ าหอพักฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 - ก.ย. 
63 

ไม่ใช ้งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กัลยกร/นภัทร

ธิดา 

8 
 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2563 

 มิ.ย. 63     40,000               
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/

เสถียร 

9 
 โครงการปลูกจิตส านกึรู้รักษธ์รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ส.ค. 63     3,000               
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
จรยุทธ/คช

พงษ์ 

10 
โครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทานฯ 

ม.ค.-มี.ค. 63     5,000               
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
เสถียร 

11 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 มี.ค. 63           100,000         
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/

เสถียร 

12 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

มิ.ย. 63         250,000           
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
จรยุทธ/โชตกิา 

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา
และบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา 

มี.ค. 63     50,000               
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
จรยุทธ/โชตกิา 

14 
โครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่อง
แหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไป
สมัครงาน” 

ก.พ. 63     10,000               
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
โชติกา/จรยุทธ 

15 
โครงการฝึกอบรม “การเขียนประวัติ
ส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

ก.พ. 63 ไม่ใช ้งปม.                   
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
โชติกา/จรยุทธ 

16 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและ
เทคโนโลยีแก่ศิษย์เก่า 

ม.ค.-พ.ค 63     3,000               กองกิจการนักศึกษา 
โชติกา/ชุติป

ภา 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จดุเน้นการพัฒนา/ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศึกษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก 
สป.อว. 

หน่วยงาน 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ านวน 17 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 0 28,000 111,000 0 250,000 100,000 0 0 0 0     

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยทีเ่ข้าระบบทะเบยีนกิจกรรมนักศึกษา 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 
กิจกรรมจัดท าใบระเบยีนกจิกรรม
นักศึกษา 

มี.ค. 63     5,000               
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
จรยุทธ/โชตกิา 

กลยุทธ์ท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 4 จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0     

เป้าหมายที่ 2 การเสรมิสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

จุดเน้นการพัฒนา : สรา้งโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบยีบ วินัย รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและ
นันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย กฬีาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

26 ธ.ค. 62   5,000                 
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
คชพงษ์/จร

ยุทธ 

2 
โครงการแข่งขัน KSU Walk Run Fun 
ชมมอ เพื่อสุขภาพ คร้ังที่ 2 

มิ.ย. - ก.ค. 63   40,000                 
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ ์
คชพงษ์/จร

ยุทธ 

3 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
คร้ังที่ 39 

พ.ค. 63   150,000                 กองกิจการนักศึกษา 
คชพงษ์/สภา
คณาจารย์ฯ 

4 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2563 

มิ.ย. 63             180,000       
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/ชุติป

ภา 

5 
โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

มิ.ย. 63               1,000,000     
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/ชุติป

ภา 

6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความ
เส่ียงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

24 มิ.ย. 63                 83,950   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
ชุติปภา 

กลยุทธ์ท่ี 4 ตัวช้ีวัดท่ี 5 จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 0 195,000 0 0 0 0 180,000 1,000,000 83,950 0     

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิราชการฯ 
จ านวน 40 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,089,900 223,000 116,000 0 250,000 100,000 180,000 1,000,000 83,950 0     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ต.ค. 62 - ก.ย. 63     

2 
โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

3 
โครงการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของลิฟท์โดยสารประจ า
หอพักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กัลยกร/นภัทร

ธิดา 

ต.ค. - ธ.ค. 62  ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 

1 
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี
เมืองนามน 

21 - 22 ต.ค. 62 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 11 พ.ย. 62 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

3 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและท าขวัญ
ข้าว 

28 พ.ย. 62 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม/คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เดชา/วิทธวัฒน์/
อ.อิทธิพล 

4 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 26 ธ.ค. 62 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

5 
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

26 ธ.ค. 62 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คชพงษ์/จรยุทธ 

ม.ค. - มี.ค. 63  ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 

1 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ าโขง ม.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 

2 โครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ ม.ค.-มี.ค. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
เสถียร 

3 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

29 ม.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 

4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีแก่ศิษย์เก่า ม.ค. - พ.ค 63 กองกิจการนักศึกษา โชติกา/ชุติปภา 

5 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน 6 ก.พ. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ 

6 
กิจกรรมส่งเสริมงานมาฆปูรมีทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสง
ยาง 

ก.พ. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

7 
โครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะ
ทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน” 

ก.พ. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
โชติกา/จรยุทธ 

8 
โครงการฝึกอบรม “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ” 

ก.พ. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
โชติกา/จรยุทธ 

9 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

26 ก.พ. – 6 มี.ค. 
63 

งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เดชา/วิทธวัฒน์ 

10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  มี.ค. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/เสถียร 

11 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาและบุคลากรด้านพัฒนา
นักศึกษา 

มี.ค. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

12 กิจกรรมจัดท าใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มี.ค. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

เม.ย. - มิ.ย. 63  ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ไตรมาสที่ 3 

1 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเนื่องในวันอนรุักษ์
มรดกไทย 

1 - 3 เม.ย. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

2 
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2563 

10 เม.ย. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งท่ี 39 พ.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
คชพงษ์/สภา
คณาจารย์ฯ 

4 
โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 มิ.ย. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

6 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2563 

 มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/เสถียร 

7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา มิ.ย. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม/คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เดชา/วิทธวัฒน์/
อ.อิทธิพล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ 

8 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
และภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

24 มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
ชุติปภา 

9 
โครงการรณรงค ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
สรัญญา/ชุติปภา 

10 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/ชุติป

ภา 

11 โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มิ.ย. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/ชุติป

ภา 

12 
โครงการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ 
ครั้งท่ี 2 

มิ.ย. - ก.ค. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คชพงษ์/จรยุทธ 

ก.ค. - ก.ย. 63  ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 4 

1 โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา ก.ค. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

2 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ก.ค. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

3 
โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ก.ค. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

4 
โครงการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมบ้านนักศึกษาที่ขอผ่อนผัน
ไม่เข้าอยู่หอพักฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ก.ค. 63 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
นภัทรธิดา 

5 โครงการปลูกจิตส านึกรู้รักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ส.ค. 63 
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
จรยุทธ/คชพงษ์ 

6 โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันดนตรพีื้นบ้านอีสาน ส.ค.-ก.ย. 63 
งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เดชา/วิทธวัฒน์ 

7 
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม "เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2563" 

9 ก.ย. 63 กองกิจการนักศึกษา ผอ.ธิดาวรรณ 
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