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ก 

 

คํานํา 

 

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน          

อันจะสนับสนุนใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานท้ังในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแตการวางแผน 

การดําเนินงาน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเปนการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงไดจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกลไกในการพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีความสมบูรณท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ ตลอดจน

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวทางการประกัน

คุณภาพ ตลอดจนเพ่ือเปนการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อันจะ

สนับสนุนใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานท้ังในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแตการ

วางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเปนการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงเปน 1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ในดานแนวทางการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ   2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในดานสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกายและจิตใจ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ

ทางปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับตัวบงชี้ท่ี 1.6 และ 1.7 เกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จึงไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา             

ปการศึกษา 2563 ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใหมีความสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 “เตรียมคนไทย

แหงศตวรรษ  ท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง สังคมท่ีม่ันคง และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดย

สรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล  นําพาประเทศไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว” 

รวมถึงสอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิต และเปนการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการ

พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยใหสอดคลองกับ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 

2) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2560 - 2579 ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” ท่ีกําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและ
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บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองได

เรียนรูและพัฒนาดังนี้ 

1. ผู เรียนได เรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรู ในหองเรียน                    

นอกหองเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

2. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุมมากข้ึน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) ตามมาตรฐาน

หลักสูตร ทักษะการดํารงชีวิต และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง  

ทักษะการเรียนรู 3R คือ Reading (อานออก) WRiting (เขียนได) และ ARithemetics             

(คิดเลขเปน) สวนทักษะการเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ 

และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) และ Change (ทักษะการ

เปลี่ยนแปลง) 

4. บัณฑิตมีทักษะความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการจําเปนของประเทศ

ตามยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

 

3) ประเทศไทย 4.0 ขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน โดยวาระท่ี 1 การเตรียม

ความพรอม คนไทย 4.0 เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมี

ปญญาท่ีเฉียบแหลม (head) มีทักษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงาม 

(heart) ซ่ึงการเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการเตรียมคนไทย 4.0 สูโลกท่ีหนึ่งซ่ึงจะครอบคลุม

การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังตอไปนี้ 

มิติท่ี 1 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรูและ

ทักษะสูง  มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

มิติท่ี 2 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

มิติท่ี 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความ

เปนไทยและสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิติท่ี 4 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต 

เรียนรูทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล  
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4) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

เปนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใหสอดคลองและ 

บูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน ดังนี้ 

“เตรียมคนไทยแหงศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง 

สังคมท่ีม่ันคง และส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 

โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล 

นําพาประเทศไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว” 

 

 ประเด็นการพัฒนาท่ีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะมีบทบาทสําคัญเพ่ือสนับสนุน

ใหโจทยทาทายสําคัญของประเทศบรรลุเปาหมายได ดังนี้ 

 1. การสรางคน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต และมี

ทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 2. การสรางองคความรู มุงเนนการวิจัยเพ่ือสะสมความรูเพ่ือเปนการวางรากฐานสําหรับอนาคต และ

การพัฒนาตอยอดองคความรูไปสูขีดความสามารถและความเขมแข็งของประเทศในดานตาง ๆ 

 3. การสรางนวัตกรรม มุงเนนการบมเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการนวัตกรรม การ

พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในดานตาง ๆ ใหเอ้ือตอการสรางและแปลงนวัตกรรมสูมูลคาทางเศรษฐกิจและ

คุณคาทางสังคม 

 4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนฟนเฟองสําคัญสําหรับการสราง

คน สรางองคความรู และการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของประเทศผานการปรับเปลี่ยนบทบาท

ภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู รวมท้ังจัดระบบและการบริหารจัดการ 

 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) 

  1. แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และการรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของพบวาใน

ภาพรวมการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ อาศัยหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

 1.1 การบูรณาการทักษะวิชาชีพและทักษะคนและสังคม 

 นิสิตนักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีท้ังทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะคนและสังคม 

(Soft Skills) มีความสมดุลท้ังการเปนคนเกงและเปนคนดีอยางเหมาะสม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

สวนใหญมีความโดดเดนในการสราง “คนเกง” ทางวิชาชีพ (Hard Skills) โดยการเนนความรูความเขาใจ 

(Cognitive Factors) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเวลาในชั้นเรียนใหไดปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 ความคิด (Thinking) 

 ความเขาใจ (Understanding) 
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 การเรียนรู (Learning) 

 ความจํา (Memory) 

 ความตั้งใจ (Attention) 

 การแกปญหา (Problem - solving) 

ความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาท่ีแทจริง จะตองอาศัยปจจัยท่ีนอกเหนือความรูความเขาใจ (Non-

Cognitive Factors) ดวยไดแก 

 ความรับผิดชอบของตนเอง (Personal Responsibility) 

 การจงูใจตนเอง (Self - motivation) 

 การจัดการตนเอง (Self - management) 

 การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน (Interdependence) 

 การตระหนักตนเอง (Self - awareness) 

 การศึกษาตลอดชีวิต (Life - long learning) 

 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) 

 การใชความสามารถของตนเอง (Self – efficacy 

ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงบูรณาการ Soft Skills 

ท่ีสงเสริม Hard Skills ของนิสิตนักศึกษาดวย ใหสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตท่ีดี และสามารถสราง

ความสําเร็จของตนเองได สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมุงปจจัยท่ีนอกเหนือความรูความเขาใจ (Non - 

Cognitive Factors) ท่ีผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีมุงการสรางทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) ตาม

สาขาวิชาท่ีนิสิตนักศึกษาสังกัด และการผนวกการสรางทักษะดานคนและสังคม (Soft Skills) ใหนิสิตนักศึกษา

ในสังกัดของตน เพ่ือใหไดทักษะเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

ทักษะดานการคิด 

 การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) 

 การคิดวิเคราะห (Analytical Skill) 

 การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 

ทักษะดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 การสรางเครือขายงาน (Networking) 

 การทํางานเปนทีม (Team - working) 

 ความเกงดานธุรกิจ (Commercial acumen) และการทํางานในองคการ 

 ความขยันหม่ันเพียร (Perseverance) 
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ทักษะการถามและฟง 

 ทักษะภาษาตางประเทศ 

 ทัศนะระดับโลก (Global mindset) ท่ีไมจํากัดดวยเขตแดนของประเทศ 

จะเห็นไดวา การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางขางตนจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงใหมีลักษณะองครวม (Holistic) ท่ีจะตองอาศัยอาจารยและบุคลากรท่ีเขาใจและมีความสามารถใน

การบูรณาการ Soft Skills ท่ีสงเสริม Hard Skills ท้ังในและนอกชั้นเรียน ฉะนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สกอ. ซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองกําหนด

นโยบายและแนวทางการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะคนและสังคม (Soft Skills) ในการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศใหชัดเจน และกําหนดนโยบายสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการจัด

การศึกษาแบบองครวม (Holistic) โดยมุงความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาท่ีมีทักษะท้ังสองดานอยางสมดุล

เหมาะสม ท้ังนี้  สกอ. จําเปนตองวางระบบการวัดและการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา 

ตลอดจนกํากับใหเปนไปตามนโยบายขางตน รวมท้ังวางระบบการประเมินทักษะท้ังสองดานของนิสิตนักศึกษา 

(ตัวอยางเชน Smarter Measure,Metacognition Awareness Inventory, On Course Self – Assessment 

เปนตน) เพ่ือติด ตามผลสําเร็จของนโยบาย ในระดับสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาจะตอง

ดําเนินการตามนโยบายของ สกอ. ขางตน และวางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาของตนใหชัดเจนสอดคลอง

นโยบายดังกลาว โดยจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรรองรับการดําเนินการตามนโยบาย และมุงเนนการดําเนินการ

พัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม 

 

 

1.2 การพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม 

สถาบันอุดมศึกษาอาศัยการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนแนวทางหลักในการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

หากนิสิตนักศึกษารายใดมีปญหา ก็จะมีระบบชวยจัดการปญหาเปนรายๆ ไป นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะ

จัดกิจกรรมตาง ๆ เสริมทักษะชีวิต แตการจัดกิจกรรม หรือโครงการพัฒนานิสิตนักศึกษายังมีลักษณะไมเปนองค

รวมท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ผลของการพัฒนานิสิตนักศึกษาจึงไมสมบูรณอยางแทจริง กลาวคือ กิจกรรม

หรือโครงการท่ีมุงเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษาไมสามารถเห็นภาพใหญได ผลท่ีไดจึงไมเปนไปตาม

ความคาดหวังเต็มท่ี แนวทางท่ีไดรับความสนใจมากข้ึน ไดแก การพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม (Holistic 

Approach) การพัฒนานิสิตนักศึกษาตามแนวทางแบบองครวม สถาบันอุดมศึกษาควรมุงเนนวิธีการพัฒนานิสิต

ใหเติบโต กาวหนา หรือการเพ่ิมพูนความสามารถในการพัฒนาสูความสําเร็จของตน โดยการมุงสูความสําเร็จของ

นิสิตนักศึกษา จําเปนตองอาศัยวิธีการแบบองครวมท่ีครอบคลุมสี่มิติของสภาพแวดลอมท่ีดีในการพัฒนานิสิต

นักศึกษาใหประสบความสําเร็จ ท่ีทําใหมองภาพใหญหรือภาพรวมได (LeCluyse, 2015) ความสําเร็จของนิสิต

นักศึกษาไดแก การมีทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะคนและสังคม (Soft Skills) ซ่ึงจําเปนตองสรางข้ึน

ตามแนวทางแบบองครวม ประกอบไปดวยมิติหลัก 4 มิติ ดังนี้ 
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- มิติความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาแบบองครวมท่ี 1: ภาวะผูนําของสถาบัน (Institutional 

Leadership)  

 ผูนําสถาบันอุดมศึกษา ไดแก สภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและทีมผูบริหาร ใหความสําคัญ สื่อสาร และ

แสดงการสนับสนุนการสรางความสําเร็จใหแกนิสิตนักศึกษา โดยการวางรากฐานใหทุกสวนในถาบันอุดมศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวมอยางเปน ซ่ึงอาจอาศัยการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และ

โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาสูความสําเร็จ โดยมีการกําหนด“ความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา”    ไวอยางชัดเจน 

อาจกลาวไดวา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความโดดเดนจะตองใหทุกสวนทุกกลุมรวมมือกันและรวมรับผิดชอบตอการ

เรียนรูและความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา 

 ในการสรางและรักษาความยั่งยืนของสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาจําเปนตอง

อาศัยการสนับสนุนของผูบริหารทุกระดับ ตั้งแตระดับสูง และถายทอดไปสูผูบริหารรองลงไปจนถึงผูนําระดับ

ลางสุด ไมวาจะเปนระดับคณะ สาขาวิชา ภาควิชา จนถึงอาจารยและบุคลากรท่ีปฏิบัติเก่ียวของสัมพันธกับนิสิต

นักศึกษาซ่ึงเปนใกลชิดกับนิสิตนักศึกษามากท่ีสุด สภาพแวดลอมเชน จะทําใหเกิดการรวมพลังท่ีเขมแข็งในการ

สนับสนุน สงเสริม และมีความผูกพันตอความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เชน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร เทคโนโลย ีและเครื่องมือตาง ๆ ใหสอดคลองและเหมาะสม 

- มิติความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาแบบองครวมท่ี 2: วัฒนธรรมของสถาบัน (Institutional 

Culture) 

วัฒนธรรมท่ีมุงเนนความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา (SoC : Success - oriented Culture) ไดแก 

ทัศนคติ และการพูดคุยของอาจารยและบุคลากรเก่ียวกับการจัดใหมีกิจกรรมและโครงการท่ีมุงพัฒนา

ความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา ภายใตวัฒนธรรมท่ีมุงสูความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาจะทํามีการพัฒนาบุคลากร

ใหเติบโตในงานพัฒนาความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา บุคลากรแตละคนมีความเขาใจและเห็นคุณคาบทบาท

หนาท่ีการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 นอกจากนี้ วัฒนธรรมมุงความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาท่ีมีหนวยงานรองรับ จะมีการจัดทําวัตถุประสงค

ท่ีชัดเจนในการสงเสริมความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา และสามารถถายทอดไปสูแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

การดําเนินการตาง ๆ ท้ังในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีอยูภายใต

วัฒนธรรมมุงความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา ทําใหอาจารยและนิสิตนักศึกษารวมกันสรางสรรควิธีการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน (Engagement) จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีคุนเคยของอาจารย บุคลากร และนิสิตนักศึกษา 

และมีการถายทอดสื่อสารไปท่ัวสถาบันจนกลายเปนวิถีชีวิตของมหาวิทยาลัย 

 ปญหาท่ีนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร และผูบริหารไมใหความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา ก็เนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากมีวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ท่ีใชเวลาในหองเรียนไปกับการ

ถายทอดความรูจากอาจารยไปสูนิสิตนักศึกษา ซ่ึงเปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 

(Hard Skills) เปนหลัก ในขณะท่ีความสําเร็จของนิสิตนักศึกษานั้นจะตองมีท้ังทักษะวิชาชีพ และวิชาคนและ
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สังคม (Soft Skills) ซ่ึงจําเปนตองใหอาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา และผูบริหารตระหนักและเขาใจถึง

องคประกอบของความสําเร็จนี้ 

 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบวัดและประเมินความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาเพ่ือนําไปใช

ประกอบการวางแผนและตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา โดยปกติแลว อาจารยจะ

เปนผูประเมินนิสิตนักศึกษาตามปจจัยความรูความเขาใจ (Cognitive Factors)  ไดแก ความคิด (Thinking) 

ความเขาใจ (Understanding) การเรียนรู (Learning) ความจํา (Memory) ความตั้งใจ (Attention) และการ

แกปญหา (Problem-solving) ซ่ึงเปนตามวัฒนธรรมท่ีมุงความรูความเขาใจ ท่ีเปนทักษะแบบ Hard Skills การ

ที  สถาบันอุดมศึกษาสรางวัฒนธรรมมุงความสําเร็จ หรือ SoC ก็จะตองสรางและวัดปจจัยท่ีนอกเหนือความรู

ความเขาใจ (Non – CognitiveFactors) ไดแก   ความรับผิดชอบของตนเอง (Personal Responsibility) การ

จูงใจตนเอง (Selfmotivation) การจัดการตนเอง (Self - management) การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

(Interdependence) การตระหนักตนเอง (Self - awareness) การศึกษาตลอดชีวิต (Life - long learning) 

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) การใชความสามารถของตนเอง (Self -efficacy)  

- มิติความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาแบบองครวมท่ี 3: การเรียนรูของนิสิตนักศึกษา (Student 

Learning)  

วิวัฒนาการของสังคมดิจิตัลและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สงผลใหมีการสรางสรรค

นวัตกรรมสื่อและวิธีการสอนท่ีมีความแตกตางหลากหลายมาก ผูนําของสถาบันอุดมศึกษาและวัฒนธรรมท่ี

มุงเนนความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา จะชวยสนับสนุนและสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมท่ีมุงความสําเร็จของ

นิสิตนักศึกษา และผลลัพธของการเรียนรู การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจึงมีความจําเปนท่ีจะทําใหเกิด

การเรียนรูแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและใชกระบวนการ

คิดเก่ียวกับสิ่งท่ีทํา (Bonwell & Eison,1991) ภายใตสมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปน

กระบวนการธรรมชาติของมนุษยและ 2) บุคคลมีแนวทางการเรียนรูท่ีแตกตางกัน (Meyer & Jones, 1993) 

โดยบทบาทผูเรียนจะถูกเปลี่ยนจากผูรับความรู (receiver) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (co-creators) 

(Felder &Brent, 1996)  

สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถหลีกเลี่ยงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชได เชน สังคมออนไลนการ

ลงทุนและสรางระบบการเรียนแบบ Active Learning กลายเปนสิ่งจําเปนท่ีขาดไมได การเตรียมการณใหพรอม

จะชวยใหบรรลุจุดมุงของนิสิตนักศึกษา โดยอาจมีการจัดทําเปนระยะ (Phase) ตาง ๆ ใหนิสิตนักศึกษาไดใชตาม

ระยะตาง ๆ ของระบบสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู ตลอดจนการเตรียมและสรางความพรอมในการ

ใชเทคโนโลยีแกนิสิตนักศึกษา อาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของรวมท้ังการวางระบบการใหความชวยเหลือเม่ือ

เกิดปญหาการใชงานข้ึน 
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- มิติความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาแบบองครวมที   4: ความผูกพันของนิสิตนักศึกษา (Student 

Engagement) 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับความผูกพันของนิสิตนักศึกษามีมานานและไดรับการทดสอบและพิสูจนมาแลว

จํานวนมาก ในความเปนจริงแลว หากนิสิตนักศึกษาไมมีความผูกพันและความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียนแลว   

ก็ยากท่ีจะไดรับความสําเร็จจากการศึกษาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ความผูกพันของนิสิตนักศึกษากับ

สถาบันการศึกษาของตนจึงเปนปจจัยท่ีจําเปนตอความสําเร็จตามจุดมุงหมายของนิสิตนักศึกษา ฉะนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจะตองเขาใจ 

 จุดมุงหมายของนิสิตนักศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตาม และการดําเนินการใหบรรลุ

จุดมุงหมายของนิสิตนักศึกษาจุดมุงหมายสูความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา ไมเพียงแตการสําเร็จการศึกษาและ

ไดรับวุฒิตามปริญญาบัตรเทานั้น ปจจัยความสําเร็จอ่ืน ๆ ก็มีความสําคัญ ไดแก จุดมุงหมายในการประกอบ

อาชีพการงาน หรือกระท่ังจุดมุงหมายในการฝกงาน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สถาบันอุดมศึกษาควรใหการ

สนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือในการปรับ หรือเปลี่ยนจุดมุงหมายของนิสิตนักศึกษา ท่ีอาจปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 องคประกอบท่ีสําคัญของความผูกพันของนักศึกษา ไดแก ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

ภาควิชา หรือ คณะ เปนตน ดังนั้น กิจกรรมท่ีทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีและลึกซ้ึงระหวางนิสิตนักศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาของตน หรือ ระหวางนิสิตนักศึกษาดวยกันเอง ความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย 

เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนใดชุมชนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา และทําใหเกิดความ

ผูกพันข้ึน นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมในการสรางสรรควิธีการ หรือเครื่องมือใหมๆ หรือ

นวตักรรมสรางความผูกพันท่ีแนนแฟน 

 

1.3 การบูรณาการใหเปนประสบการณประจําวันของนิสิตนักศึกษา 

จากการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม (Holistic Approach) น าไปสูระบบการสรางเสริม 

ประสบการณประจําวันของนิสิตนักศึกษา (Integrated into students’ daily experience) โดยการผนวก

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาในหลักสูตรดวย (Included in the overall curriculum) ซ่ึงเปนการพัฒนานิสิต

นักศึกษาท่ีครอบคลุมบุคคล (the whole student) พยายามสงเสริมความสําเร็จของนิสิตนักศึกษาจากมุมมอง

ท้ังกิจกรรมในและนอกหองเรียน และการสงเสริมใหเกิดปจจัยความรูความเขาใจ (Cognitive Factors) และ

ปจจัยเหนือความรูความเขาใจ (Non-cognitive Factors) ท่ีสรางสมรรถนะของนิสิตนักศึกษาใหมีท้ังทักษะ

วิชาชีพ และทักษะวิชาคนและสังคม (Bailey, Jaggars,& Jenkins, 2011) (Karp, 2011) (Bridges, Buckley, 

Hayek, Kinzie, & Kuh, 2006) (Tinto,1987) ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีกวางขวางลุมลึก (Comprehensive) 

เปนองครวม (Holistic)(Cooper, 2010) (Kuh, 1995) (Blimling, Pascarella, & Terenzini, 1996) ดวยการ

จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเกิดเปลี่ยนแปลง (Transformative Activity) อยางบูรณาการ ซ่ึงแตเดิม

มักแยกสวนระหวางการสรางทักษะวิชาชีพกับทักษะวิชาคนและสังคม (Keeling, 2004, p. 2) ท้ังนี้ ผูทําหนาท่ี
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สอน  หรืออาจารยจะมีบทบาทสําคัญมากตอความสําเร็จนี้ ฉะนั้น สกอ. และสถาบันการศึกษาจะตองรวมกัน

สรางระบบการศึกษาแบบองครวมในสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน และมุงการพัฒนานิสิต

นักศึกษาท่ีครอบคลุมบุคคล (the whole student) การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (Campus Live) ท่ีสราง

ประสบการณชีวิตสูความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา 

 

6) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ TQF 

1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ

ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดาน

คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน และ

เขาใจโลก เปนตน 

2. ความรู มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีใน

องคความรูท่ีเก่ียวของ  สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน

สาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู  สวน

หลักสูตรวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

3. ทักษะทางปญญา สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิด

และหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง 

สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู

ทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจ

อันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงาน

ประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาใน

กลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไม

ชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษาและทํา

ความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกันได 
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 7) ประเด็นแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา และเปาประสงค แผนปฏิบัติ

ราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ)  

ประเด็นแผนงานดานท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

เปาหมายการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตรท่ีสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานหลักสูตร/ จัดการเรียนการสอนท่ีตรงกับสมรรถนะ

วิชาชีพรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือสถานประกอบการ และสงเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ในการท างานตาม วิชาชีพและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการ/การวิจัย และเปน

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหพรอมตอการเปนบัณฑิตมืออาชีพท่ีมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจรยิธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ อีกท้ังตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน พรอมเขาสูการ

แขงขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

เปาหมายท่ี 1 บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล 

เปาหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี 3 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

เปาหมายท่ี 4 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา 

 

ประเด็นแผนงานดานท่ี 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  

เปาหมายการพัฒนา  

เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศและความโดดเดนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

ทองถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการตาง ๆ สรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

นําไปใชพัฒนาชุมชนทองถ่ินเพ่ือการสรางอาชีพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังเปนท่ีพ่ึงหลักของชุมชนและสังคมระดับประเทศดานการเปน

ศูนยกลางและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนทองถ่ินและการ บริการวิชาการท่ีมีศักยภาพจากภูมิปญญา

ไทยผสมผสานการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

   เปาหมายท่ี การพัฒนากําลังคนและองคความรูดานการวิจัยและนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

เปาหมายท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

เปาหมายท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี 5 การบูรณาการขามศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปาหมาย 
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ประเด็นแผนงานดานท่ี 3: การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

เปาหมายการพัฒนา  

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานการ

อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ วัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืนมีความสมดุล 

ฟนฟู ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลของระบบระบบนิเวศ

   เปาหมายท่ี 1 ใหความสําคัญในการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

ท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศนและ/หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี 2 สงเสริม/สนับสนุนการอนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตนทุน

ดานสาธารณูปโภคดวยการสงเสริมผานเครื่องมือและกลไกตาง ๆ 

 

ประเด็นแผนงานดานท่ี 4 : การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล  

เปาหมายการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีไดรับการยอมรับท้ังภายในและภายนอก โดย

มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบ สนอง ความตองการของสังคมมีคุณภาพการจัดการดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน ใหความสําคัญกับ การพัฒนาบุคลากรใหมี 

ศักยภาพในการทํางาน มีความกาวหนา มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง/ยกราง กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเตรียมความ พรอมใหกับบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ และมีความ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน 

เปาหมายท่ี 1 บุคลากรเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และ

เปนมืออาชีพ  

เปาหมายท่ี 2 องคกรมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน

การทุจริต 

 

8) อัตลักษณบัณฑิต   “อดทน สูงาน เช่ียวชาญวิชาชีพ” 

    

9) เอกลักษณ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 

 

10) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

   1. มีความรู คือ เปนผูทรงความรู ทรงปญญา มีจิตใจดีงาม รูดีรูชั่ว รูจักประยุกตใชความรูจากสาขา

วิชาชีพ ท่ีตนเรียนในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม และ

ประเทศชาติมีความฉลาดรูเทาทันเหตุการณของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารกับ

ผูอ่ืนได 
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  2. มีสุขภาพดี คือ มีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และรูจัก

ปองกันรักษาความปลอดภัยไมเสี่ยงตอโรคภัย และยาเสพติด 

  3. เปนคนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน กตัญูรูคุณ มีความสุภาพนอบนอม

ออนโยนและถอมตน 

  4. เปนพลเมืองดี คือ มีความเปนประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน   

มีความเสียสละ มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และประพฤติตนให

เปนท่ีพึงประสงคของสังคมได 

  5. มีความรักและเทิดทูน คือ เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 

  6. มีความภาคภูมิใจและหวงแหน คือ การอนุรักษในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี         

ภูมิปญญาทองถ่ิน และสืบสาน เผยแพรใหบุคคลอ่ืนไดรับรู 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1) เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค และ

ครบตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1.7  

2) เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงาน กํากับติดตาม และประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อยางครบถวน ทุกประเภทกิจกรรม 

3) เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

1.3 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา    

ท่ีผานมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

3) คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกภายใน ระดับอุดมศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1.7 

2) มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ครบถวนทุกประเภทกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

3) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4) นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการตามแผนครบถวนในแตละประเภทกิจกรรม 5 ประเภท   

2) รอยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการตามแผนครบถวน ในแตละประเภทกิจกรรม   

(เปาหมาย รอยละ 80) 

ประเภทของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1.  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

2.  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3) มีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวม 
 

1.6 การกํากับติดตามและประเมินผล 

1) ผูรับผิดชอบทุกโครงการหรือกิจกรรมจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ  

2) องคการนักศึกษา สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอสภานักศึกษา 

3) กองกิจการนักศึกษา สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอ

มหาวิทยาลัย 

4) จัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานโครงการหลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  ขอมูลสถานท่ีตั้งสํานักงาน 
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กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีสํานักงาน 2 แหง คือ 

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ   

เลขท่ี 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000  

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  

เลขท่ี 13 หมู 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 46230  

 

 

 

ท่ีตั้งสํานักงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 

อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 

 

รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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1.8 โครงสรางการบริหารหนวยงาน 
 

 
 

รูปท่ี 1.2 โครงสรางการบริหารหนวยงาน

กองกิจการนักศึกษา 

กลุมงานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

งานกีฬา 

งานศิษยเกาสัมพันธ 

งานแนะแนวอาชีพ 

งานวินัยนักศึกษา 

งานนักศึกษาวิชาทหารและ 

การขอผอนผันการเกณฑทหาร 

กลุมงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ. และ กรอ.) 

งานทุนการศึกษา 

งานบริการสุขภาพและ 

อนามัยนกัศึกษา 

งานประกันอุบัติเหต ุ

งานหอพักนักศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม 

งานสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

งานเผยแพรศลิปวัฒนธรรม 
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สวนที่ 2  

แผนการพัฒนานักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563  ภายใต

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) 

 2.1 วิสัยทัศนกองกิจการนักศึกษา 

มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี                

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนผูนําสังคม 
 

 

2.2 ปณิธานกองกิจการนักศึกษา 

 

พัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรม และนําสังคม 
 

2.3 คําขวัญกองกิจการนักศึกษา 

  

 กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม นําสังคมพัฒนา 

 

2.4 พันธกิจกองกิจการนักศึกษา 

1) ดานบริการจัดการ ใหบริการแนะนําสนับสนุนและสงเสริม ชวยเหลืองานของงานกิจการนักศึกษาใน

ดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานกิจกรรมนักศึกษา สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา กระตุนใหนักศึกษา องคกรนักศึกษา 

ไดจัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน 

3) ดานวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือแนะนํานักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมี

วินัย  เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถปรับตนเองเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 

4) ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  สงเสริม  สนับสนนุ ใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลา

เรียน  โดยการจัดบริการท่ีสําคัญ คือ  บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเปนศูนยรวมและ

บริการดานสารสนเทศ    บริการใหคําปรึกษา  จัดหาแหลงหรือสถานท่ีทํางาน  ติดตามและประเมินผล

นักศึกษา  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

5) ดานบริการสุขภาพ  บริการดานสุขอนามัย  มุงสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง รูจัก

ใชชีวิตท่ีปลอดภัย และหางไกลยาเสพติด บริการดานทุนการศึกษา  บริการดานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และชวยลดหรือขจัดปญหาตาง ๆ ใหกับนักศึกษา 
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        6) ดานกีฬาและนันทนาการ สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

และพัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  งานสงเสริมกีฬาเพ่ือการแขงขันภายใน  งานสงเสริมกีฬาเพ่ือการ

แขงขันภายนอก  งานสงเสริมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  งานเสริมสรางและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย บริการยืมคืนอุปกรณกีฬา บริการสนามกีฬา หองออกกําลังกาย และงานนันทนาการ 

        7) ดานสงเสริม อนุรักษ เผยแพร ทําน ุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการอนุรักษสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน

และชาติไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 8) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

2.5 แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

การวางแผนในการพัฒนานักศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดย

ยึดตามหลักการ/แนวทาง ดังนี้ 

 

2.5.1 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษา  

 2.5.1.1 ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใหสถาบันการศึกษาควรจัดบริการ

ดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูล

หนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความ

เคลื่อนไหว ในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีเกณฑมาตรฐาน ท้ังสิ้น 6 เกณฑ

มาตรฐาน ดังนี้ 

1) จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2) มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเตรียมพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 

5) นําผลการประเมินจาก 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงผลให

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามคาดหวังของนักศึกษา 

6) ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

2.5.1.2 ตัวบงช้ีท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมให

มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการ
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พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค โดยมีเกณฑมาตรฐาน ท้ังสิ้น 6 เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม 

2) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

-  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

-  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3) จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6) นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

2.5.2 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ (TQF) 5 ดาน 

ประกอบดวย 

1)  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2)  ดานความรู 

3)  ดานทักษะทางปญญา 

4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5)  ดานทักษะการวิเคราะห เชนตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.5.3.1 นโยบาย 3D (Democracy, Decency, Drug - สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเปนไทยหางไกลยาเสพติด) 

1) จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

3) จัดกิจกรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2.5.3.2 นโยบายคานิยมหลัก 12 ประการ 

1) รณรงคเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
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2) บูรณาการคานิยมหลัก 12 ประการไวในหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ท้ังในและนอกหองเรียน 

3) สงเสริมใหทุกภาคของสังคมมีสวนรวมสรางคานิยมหลัก 12 ประการอยางยั่งยืน 

4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนคานิยมหลัก 12 ประการ

สูภาคปฏิบัติ 

 

2.5.3.3 นโยบายของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการสรางคานิยม “บัณฑิต

ไทยไมโกง” 

   กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเนน  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ในเรื่องปลูกและปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน

ในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะโดยดําเนินกิจกรรม ปลูกฝงคานิยม เสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความ

ตระหนักและสํานึกในการพัฒนาตนเองใหเปนเยาวชนท่ีดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และ

คานิยมท่ีดีงามในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 

 

 

 2.5.4 ประเด็นแผนงาน เปาหมาย และแนวทางการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมนักศกึษา 

    ประเด็นแผนงานดานท่ี 1 : พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน เกงคิด มี

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม 

    เปาหมายท่ี 1 บัณฑิตมีความรูและทักษะดานการคิด การทํางาน ภาวะผูนํา มีคุณธรรม 

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานการคิด การใชเหตุผล                

การแกปญหา และการทํางานเปนทีม 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเขาใจความตาง

วัฒนธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

 

  ประเด็นแผนงานดานท่ี  : 2 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มี

ความคิดสรางสรรค  และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

    เปาหมายท่ี 1 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีทักษะในการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง 

การสื่อสารและสารสนเทศ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู ดานการ

สื่อสาร และสารสนเทศ 
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สวนที่ 3 

ประเด็นแผนงาน  เปาหมาย  แนวทางการพัฒนา  ตัวช้ีวัด  

และคาเปาหมายตัวช้ีวัด แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2563
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3.1 ประเด็นแผนงาน  เปาหมาย  แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2563 

 

ประเด็นแผนงาน เปาหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

ป 

66 

ป  

67 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน 

เกงคิด มีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอสังคมและมี

คุณธรรม จรยิธรรม 

1. บัณฑิตมีความรูและ

ทักษะดานการคดิ การ

ทํางาน ภาวะผูนํา มี

คุณธรรม จรยิธรรม และมี

จิตสํานึกรับผดิชอบตอ

สังคม 

1 .  ส ง เ ส ริ มและส นับส นุน ให

นักศึกษามีทักษะดานการคิด การ

ใชเหตุผล การแกปญหา และการ

ทํางานเปนทีม 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสราง

ทักษะทางสังคมใหกับนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 4 5 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสราง

พัฒนาดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพให กับ

นักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 4 5 6 6 6 

2. พัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม ความเขาใจความตาง

วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก

รับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

พฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ

นักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 4 4 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมดาน

บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมใหกับ

นักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 2 2 3 4 5 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือ

รางวัลท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

คน 2 2 2 3 3 

4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

นักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 3 3 

2. พัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค มีความคิด

สรางสรรค และดํารงชีวิต

อยางมีความสุข 

 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค และมีทักษะ

ใ น ก า ร เ รี ย น รู  ก า ร

เปลี่ยนแปลง การสื่อสาร

และสารสนเทศ 

 

1. สงเสรมิและสนับสนุนให

นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  

 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมให

นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

โครงการ/กิจกรรม 5 5 5 6 7 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีนําความรูการ

ประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานจัด

กิจกรรมของนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 2 2 2 3 3 

3. ความพึงพอใจในการบริการใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

รอยละ 

 
75 75 80 80 85 
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ประเด็นแผนงาน เปาหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

ป 

66 

ป  

67 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

ใหบริการสวัสดิการแกนักศึกษา 

รอยละ 75 75 80 80 85 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษา 

รอยละ 75 75 80 80 85 

6. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม 1 1 2 2 3 

2  ส ง เ ส ริ ม แ ละ ส นับ ส นุน ใ ห

นักศึกษามีทักษะการเรียนรู ดาน

การสื่อสาร และสารสนเทศ 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมให

นักศึกษามีทักษะดานการสื่อสารและสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 2 2 2 2 3 
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3.2 สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

ประเด็นแผนงานท่ี 1 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน เกงคิด มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม 

เปาหมาย : บัณฑิตมีความรูและทักษะดานการคิด การทํางาน ภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมจีิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษามีทักษะดานการคิด การใชเหตุผล การแกปญหา และการทํางานเปนทีม 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับนกัศึกษา 

(1)  โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม Online ปการศึกษา 2563 กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

1-15 ม.ิย. 63 องคการ

นักศึกษา 

100,000   

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายนักศึกษาอาสาตานภยัยาเสพ

ติด 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

26 ม.ิย. 63 กองกิจการ

นักศึกษา 

  26,000 

(3) โครงการรายงานตัวเขาหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

ประจําปการศึกษา 2563 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

30 พ.ค.- 15 ม.ิย. 

63 

กองกิจการ

นักศึกษา 

  28,000 

(4) โครงการเตรยีมความพรอมการใชชีวิตของนักศึกษาใหมคณะ กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ม.ิย.63 คณะ

ศึกษาศาสตร

ฯ 

30,200   

(5) โครงการแปลงผักกลมเกลียวภมูิทัศนเขียวดอกไมงาม กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ก.ค.63 คณะ

เทคโนโลยีกา

รเกษตร 

   

(6) โครงการสงเสริมบุคลิกภาพและคณุลักษณะความเปนผูนํา กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

 

ก.ค.63 คณะศลิป

ศาสตร 
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

(7) โครงการพัฒนานักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ก.ค.63 คณะ

วิทยาศาสตร 

3,730   

(8) โครงการสงเสริมบุคลิกภาพและคณุลักษณะความเปนผูนํา กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ส.ค.63 คณะบริหาร

ศาสตร 

   

(9) โครงการอบรมการใชฐานขอมลูออนไลน กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ส.ค.63 คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

ไมใช

งบประมาณ 

  

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางพัฒนาดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา 

(1) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 

ยังไมกําหนดวัน

เวลา 

กองกิจการ

นักศึกษา 

  180,000 

(2) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 48 (รอบคัดเลือก)   

ปการศึกษา  2563 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 

ต.ค. - พ.ย. 63 องคการ

นักศึกษา 

 120,000  

(3) โครงการแขงขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส  ครั้งท่ี 5”  ปการศึกษา  

2563 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 

 

ยังไมกําหนดวัน

เวลา 

องคการ

นักศึกษา 

 180,000  

(4) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 48 (รอบ

มหกรรม)  ปการศึกษา  2563 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 

 ม.ค. 64 องคการ

นักศึกษา 

 120,000  

(5) โครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา   กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม ม.ิย. – ก.ค. 63 กองกิจการ  20,000  
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

ปการศึกษา 2563    สุขภาพ 

 

นักศึกษา 

(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสีย่งจากอุบัติเหตุและภาวะ

ฉุกเฉินทางการแพทยของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

ม.ิย. – ก.ค.63 กองกิจการ

นักศึกษา 

  83,950 

(7) โครงการ ED Virtual Run ครั้งท่ี 1(พ่ีพานองว่ิงตานภัย covid-19) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 คณะ

ศึกษาศาสตร 

 21,000  

(8) โครงการเกษตรคัพ ครั้งท่ี 2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

ส.ค.63 คณะ

เทคโนโลยีกา

รเกษตร 

   

(9) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสงเสริมสุขภาพนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

ม.ีค.64 คณะศลิป

ศาสตร 

   

(10) โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

 คณะ

วิทยาศาสตร 

   

(11) โครงการกีฬา AS fighting ครั้งท่ี 1 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

ส.ค.63 คณะบริหาร

ศาสตร 

   

(12) โครงการวิศวะกาฬสินธุเกมส ครั้งท่ี2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

ส.ค.63 คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

16,000   

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเขาใจความตางวัฒนธรรม และมจีิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา 

(1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

(ลงนามถวายพระพร Online) 

กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

 

26 ก.ค. 63 องคการ

นักศึกษา 

10,000   
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง “วันแมแหงชาติ” (ลงนามถวายพระพร Online) 

กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

11 ส.ค. 63 องคการ

นักศึกษา 

10,000   

(3) โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสําหรับครูกิจกรรมสื่อเพ่ือนอง กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

 คณะ

ศึกษาศาสตร 

8,000   

(4) โครงการทําบุญตักบาตร กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

ก.ค.63 คณะ

เทคโนโลยีกา

รเกษตร 

   

(5) โครงการธรรมะ Delively online กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

1/63 คณะศลิป

ศาสตร 

   

(6) โครงการเพศศึกษารอบดาน "วัยใสใสใจสุขภาพ" กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

ก.ย.63 คณะ

วิทยาศาสตรฯ 

14,100   

(7) โครงการพัฒนาสรางคณุธรรมจรยิธรรม กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

ก.พ.64 คณะบริหาร

ศาสตร 

   

(8) โครงการกิจกรรมสวดมนตเย็น กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 

ส.ค.64 คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

ไมใช

งบประมาณ 

  

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา 

 (1) โครงการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา  2563 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

26 ก.ค. 63 กองกิจการ

นักศึกษา 

3,000   

 (2) โครงการ KSU อาสา ครั้งท่ี 2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

ม.ค. – ก.พ. 63 องคการ

นักศึกษา 

20,000   

(3) โครงการจิตอาสาพัฒนาคณะศึกษาศาสตรฯ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

 คณะ

ศึกษาศาสตร 

27,600   
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

(4) โครงการคายเกษตรอาสา ครั้งท่ี 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

 

 คณะ

เทคโนโลยีกา

รเกษตร 

   

(5) โครงการ Active Citizen Part2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

1/63 คณะศลิป

ศาสตร 

   

(6) Big Cleaning Day กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

ม.ีค.64 คณะ

วิทยาศาสตรฯ 

ไมใช

งบประมาณ 

  

(7) โครงการคายอาสา คณะบริหารศาสตร กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

ก.พ.64 คณะบริหาร

ศาสตร 

   

(8) โครงการกิจกรรม 5 ส คณะวิศวกรรมฯ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

 คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

   

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมนกัศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 (1) พิธีไหวครู ปการศึกษา 2563 กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ยังไมกําหนดวัน

เวลา 

องคการ

นักศึกษา 

40,000   

 (2) โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมของผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 ม.ค.64 องคการ

นักศึกษา 

40,000   

 (3) โครงการทําบุญหอพักนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ก.ค.63 กองกิจการ

นักศึกษา 

  25,000 

(4) โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจําป 2563 กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ต.ค.63 องคการ

นักศึกษา 

15,000   

(4) โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 คณะ

ศึกษาศาสตร 

30,000   
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

(5) โครงการปกกลาลงนากินขาวพาเดียวกัน กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ก.ค.63 คณะ

เทคโนโลยีกา

รเกษตร 

   

(6) โครงการเชิญชวนนักศึกษารวมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมการแตงกายชุดผูไท กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1/63 คณะศลิป

ศาสตร 

   

(7) โครงการโครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค.63 คณะ

วิทยาศาสตร 

   

(8) โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ก.ค.63 คณะบริหาร

ศาสตร 

  30,000

(เงินรายได

คณะ) 

(9) โครงการกิจกรรมบายศรีสูขวัญนองใหมคณะ กิจกรรมสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค.63 คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

ไมใช

งบประมาณ 

  

ประเด็นแผนงานท่ี 2  พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

เปาหมาย : บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีทักษะในการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและสารสนเทศ 

แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แบบ Online ปการศึกษา  2563 กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน/ใหความรูทักษะ

การประกันคณุภาพการศึกษา 

1-15 ม.ิย. 63 กองกิจการ

นักศึกษา 

  250,000 

(2) โครงการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจําปการศึกษา 2563  กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

พ.ค.63 –ก.ย. 63 องคการ

นักศึกษา 

75,000   
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

โดยสถาบัน 

(3) โครงการเปดโลกกิจกรรม  ปการศึกษา  2563 แบบ Online กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ยังไมกําหนดวัน

เวลา 

องคการ

นักศึกษา 

10,000   

(4) โครงการเลือกตั้งผูนําและสมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา แบบ Online กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

20 ม.ค.64 องคการ

นักศึกษา 

20,000   

(5) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา  2563 แบบ Online  กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

1-5 ม.ีค. 64 กองกิจการ

นักศึกษา 

  100,000 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีนําความรูการประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานจัดกจิกรรมของนกัศึกษา 

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและบุคลากรพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  

2563 

ใหความรูทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ม.ีค. 64 กองกิจการ

นักศึกษา 

50,000   

โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 

 (1) โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานใหกับนักศึกษา          

ปการศึกษา  2563 

 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ก.พ. 64 กองกิจการ

นักศึกษา 

10,000   

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู ดานการสื่อสาร และสารสนเทศ 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานการสื่อสารและสารสนเทศ 

(1) กิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาและเทคโนโลยีแกศิษยเกา  ปการศึกษา 

2563 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน 

ก.พ. 64 กองกิจการ

นักศึกษา 

ไมใชงบประมาณ 
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ประเด็นแผนงาน/เปาหมาย/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.7 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

รวมท้ังสิ้น 416,000 440,000 692,950 

 

หมายเหตุ :  กําหนดการ วัน เวลา สถานท่ี  และรูปแบบกิจกรรม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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