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ส่วนที ่1  
บทน า 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติไว้
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น อีกทั้งตามนโยบายมหาวิทยาลัยว่าด้วยการน าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
อธิการบดี ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยใช้กลไกการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance-Base Budgeting: 
SPBB) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสะท้อนผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการ
พิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัด  ซึ่ง
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์  
3 ประการ คือ 

(1) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

(2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของของมหาวิทยาลัยฯ 

(3) เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี ต่อไป 
  
1.1 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลมาจัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการ
ด าเนินการและลดความซ้ าซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาท

หน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทาง
วิชาการที่ให้ความรู้และความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
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ของรัฐและท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งในระยะแรกของการควบรวม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2558 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2561 การบริหารงานยังมีโครงสร้างการบริหารงาน
แบ่งเป็นสองส่วนตามนัยความในมาตรา 57 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมาหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
คือ ส านักงานอธิการบดี และ ส านักงานวิทยาเขต จนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงมีผลบังคับใช้กฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศเป็น “ส านักงานอธิการบดี” 
ภายใต้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยมีภารกิจสนับสนุนงานวิชาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

1.1.2 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 4 พ้ืนที่ด้วยกัน รวมเนื้อที่จ านวนทั้งสิ้น 3,800 ไร่ 2 

งาน 92.5 ตารางวา ส านักงานอธิการบดีจึงกระจายก าลังอัตราบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานทางด้านวิชาการและคอย
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ พ้ืนทีน่ามน และพ้ืนที่
ในเมือง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบการท างานเพ่ือลดช่องว่างการด าเนินงานให้มี
ความรวดเร็วเชื่อมโยงได้ทุกสถานที่ อาทิ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (e-Document) 
ระบบบริการการศึกษา (ESS) เป็นต้น 

 

 

 

 
จุดให้บริการ 

อาคารบรรณาราชนครินทร์ พื้นที่นามน 
 จุดให้บริการ 

อาคารอ านวยการ พื้นที่ในเมือง 
 

ภาพที่ 1.1 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และส านักงานอธิการบดี

KSU 

KSU 
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ส่วนส านักงานอธิการบดี ได้ท าการย้ายจากพ้ืนที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพ้ืนที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128, 08-64584360 โทรสาร 043-813070 สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
เว็ปไซต์ http://www.ksu.ac.th/ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการของ
มหาวิทยาลัย ช่วยอ านวยการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสามารถด าเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดีแห่งใหม ่พิกัด : 16.449501, 103.529623 แสดงดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

ส านักงานอธิการบดี 
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1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และ
ตามความในมาตรา 10 วรรคสาม "การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้
ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย" แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานของ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีโครงสร้าง
ส่วนราชการส านักงานอธิการบดี แสดงดังภาพที่ 1.3 และโครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี แสดงดังภาพที่ 1.4  

 
ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

(๑)  งานบริหารงานบุคคล 
(๒)  งานคลัง 
(3)  งานพัสดุ 
(4)   งานออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 
(5)  งานอาคารสถานท่ี 
(6)  งานยานพาหนะ 
(7)  งานนิติการ 
(8)  งานบริหารทั่วไป 
(9)  งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว 
 
 

กองนนโยบายและแผน 

(๑ )  งานวิ เคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
(2)  ง านวิ เ ค ร าะห์  ติ ดต ามและ
ประเมินผล 
(3)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

กองกิจการนักศึกษา 

(1) งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
( 2)  ง า นบ ริ ก า ร แล ะ สวั ส ดิ ก า ร
นักศึกษา 
(3) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ ์
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ภาพที่ 1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี 

 

1.3 จ านวนบุคลากร 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับแผนกลางปีงบประมาณ ส านักงานอธิการบดี มีจ านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 120 คน  
ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

อธิการบดี 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
   - คณะกรรมการบริหารระดับสูงฯ 
   - คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศกึษา 

* คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

หัวหน้างานนิติการ 

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 

หัวหน้างานวิเคราะห์ ตดิตามและ
ประเมินผล 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

หัวหน้างานบรหิารงานบุคคล 

หัวหน้างานคลัง 

หัวหน้างานพัสด ุ

หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

หัวหน้างานยานพาหนะ 

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์และแนะแนว 
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ตารางที่ 1.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒิทางการศึกษา2564 

ระดับต่ ากว่า 
ม.6/ปวช. 

ม.6/ปวช. ปวส./ปวท. ป.ตรี 
ผลรวม 
ทั้งหมด 

ข้าราชการ - - - 1 1 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - - - 64 64 
พนักงานราชการ 1 2 2 4 9 
ลูกจ้างประจ า - 1 2 1 4 
ลูกจ้างช่ัวคราว 22 9 5 6 42 

ผลรวมทั้งหมด 23 12 9 76 120 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
  

 

แผนภูมิที่ 1.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิทางการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
พนักงานใน

สถาบันอุดมศึ
กษา

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

ระดับต่ ากว่า ป.ตรี 0 0 5 3 36 44

ป.ตรี 1 64 4 1 6 75

ผลรวม
ทั้งหมด

1 64 9 4 42 120

0 0 5 3

36 44

1

64

4 1 6

75

0
20
40
60
80
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140
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ตารางที่ 1.2 อัตราก าลังจ าแนกตามกองและวุฒิทางการศึกษา 

หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 2564 

ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ผลรวมทั้งหมด 
1. กองกลาง 40 49 89 
1.1 งานบริหารทั่วไป   8 8 

(1) ข้าราชการพลเรือนฯ   1 1 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   6 6 
(3) พนักงานราชการ   1 1 

1.2 งานอาคารสถานท่ี 29 3 32 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   2 2 
(3) พนักงานราชการ 3   3 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว 26 1 27 

1.3 งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม   3 3 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   3 3 

1.4 งานยานพาหนะ 11 2 13 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   2 2 
(3) พนักงานราชการ 1   1 
(4) ลูกจ้างประจ า 1   1 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว 9   9 

1.5 งานคลัง   14 14 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   11 11 
(3) พนักงานราชการ   2 2 
(4) ลูกจ้างประจ า   1 1 

1.6 งานพัสดุ   7 7 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   6 6 
(3) พนักงานราชการ   1 1 

1.7 งานบริหารงานบุคคล   6 6 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   6 6 

1.8 งานนิติการ   2 2 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   2 2 

1.9 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว   4 4 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   4 4 

2. กองนโยบายและแผน   14 14 
2.1 งานวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ   4 4 

(2) พนักงานในสถาบันฯ   4 4 
2.2 งานวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล   3 3 

(2) พนักงานในสถาบันฯ   2 2 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว   1 1 

2.3 งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   7 7 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   6 6 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว   1 1 
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หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 2564 

ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ผลรวมทั้งหมด 
3. กองกิจการนักศึกษา 4 13 17 
3.1 งานส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม   2 2 

(2) พนักงานในสถาบันฯ   1 1 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว   1 1 

3.2 งานบริการและสวัสดิการนักศกึษา 4 6 10 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   5 5 
(4) ลูกจ้างประจ า 2   2 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว 2 1 3 

3.3 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์   5 5 
(2) พนักงานในสถาบันฯ   4 4 
(5) ลูกจ้างช่ัวคราว   1 1 

ผลรวมทั้งหมด 44 76 120 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

 
แผนภูมิที่ 1.2 อัตราก าลังจ าแนกตามกอง ส านักงานอธิการบดี 

  
 
 
 
 
 

กองกลาง, 89, 
74%

กองนโนบายและ
แผน, 14, 12%

กองกิจการ
นักศึกษา, 17, 

14%

อัตราก าลัง

กองกลาง กองนโนบายและแผน กองกิจการนักศึกษา

ส านักงาน
อธิการบดี
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1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการ

ประเมิน อยู่ที่ระดับ 3.61 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.56 คะแนน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี 

ตัว
บ่งชี ้
ที ่

มาตรฐาน /ประเด็นการประเมิน/ ตัวบ่งชี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

หน่วยงาน 
4 3 4 4 

1.2 การบรรลุเปา้หมายตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน ตาม 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3 3 - - 

1.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 3 0 3 3 
1.4 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ทักษะ

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
4.8 5 4.62 4.62 

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 2 2 3 2 
1.6 ระบบบรหิารความเสี่ยง 4 4 5 3 
1.7 การส่งเสริมการใช้การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา

หน่วยงาน 
0 0 3 3 

1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.02 4.02 4.23 4.23 
1.9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 2 2 4 5 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของส านกังานอธิการบดี 
2.98 2.56 3.85 3.61 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
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ส่วนที ่2  
แผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 
 

2.1 ปรัชญา  
“เน้นคุณภาพ น าเทคโนโลยี บริหารจัดการมีมาตรฐาน บริการประทับใจ” 
 

2.2 ปณิธาน  
“พัฒนาศักยภาพคน พัฒนาศักยภาพงาน ประสานประโยชน์มหาวิทยาลัย” 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง ใส่ใจทุกระดับ ปรับสู่มาตรฐานสากล” 
 

2.4 พันธกิจ 
(1) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารสินทรัพย์ การสร้าง ภาพลักษณ์

องค์กร ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมายต่างๆ การบริการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  

(2) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การคลัง การพัสดุ 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

(3) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2.5 วัฒนธรรมองค์กร  
มุ่งหวังให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังวัฒนธรรม “KALASIN” ดังนี้ 
K = Knowledge       มีความรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
A = Accountability  มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
L = Leadership       มีภาวะผู้น า 
A = Achievement   มุ่งเน้นที่ผลงาน และความส าเร็จ 
S = Skills               มีทักษะความรู้ กระตือรือร้น พร้อมท างาน 
I = Integration        การบูรณาการงาน และพัฒนาคุณภาพงาน 
N = Networking      สร้างเครือข่ายการท างาน และการท างานเป็นทีม   
 
 

2.6 จุดเน้น (Flagship) 
“เน้นประสิทธิภาพของงาน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล”    
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2.7 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ส านักงานอธิการบดี เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ปี 2564 
จุดแข็ง (S = TRENGTH) จุดอ่อน (W = WEAKNESS) 
1. บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานและมีศักยภาพในสาขา
วิชาชีพด้านสายสนับสนุน 
2. มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการท างานทั้งในหน้าที่
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และเสียสละในการท างาน 
3. มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีชัดเจน 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการบริหาร/การจัดการศึกษา 
5. น าระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ/
ประกาศ มาใช้ในการด าเนินงาน 
6. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
7. มีท าเลที่ตั้งทีเ่หมาะสม สามารถติดต่อและให้บริการได้สะดวก 
8. มีการด าเนินงานตามแผน การด าเนินงานโครงการกิจกรรม
ตามพันธกิจและสนับสนุนประเด็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมาย 
9. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 
10. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  

1. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาด้านคุณวุฒิและด้านวิชาชีพสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรขาดการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่ท่ัวถึง 
4. การจัดบริการในลักษณะเชิงรุกหรือการบริหารงานในลักษณะ
เชิงรุกน้อย 
5. บุคลากรยังขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ และความร่วมมือในการ
ด าเนินการในภาพรวมขององค์กรยังมีน้อย 
6. การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันยังมีน้อย 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่
ล้ า สมั ย ไม่ มี ป ระสิทธิ ภ าพ เพี ย งพอและ ไม่ ทั นต่ อความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง 
8. การปฏิบัติงานบางงานมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอนท า
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
9. ความห่างไกลระหว่างสองพื้นที่ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
นักศึกษา 
10. ขาดแผนแม่บทในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11. ขาดนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

โอกาส (O = OPPORTUNITY) อุปสรรค (T = THREAT) 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการท างาน  
2. นโยบาย จุดเน้นรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณในระดับ
พื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มโอกาส การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  
3. ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ให้เป็น
โหนดโครงข่ายสถานศึกษาในภาคอีสานตอนบน 
4. มีตรวจการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบภายในและ
ภายนอกท าให้มีความน่าเชื่อถือในข้อมูลและการบริการ 
5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันช่วยให้มีโอกาสใน
การสื่อสารหน่วยงานภายนอกได้รวดเร็วข้ึน 
7. มีเครือข่ายในการด าเนินงานส่งผลให้เกิดความส าเร็จตาม
นโยบายและครอบคลุมรูปแบบท่ีหลากหลาย 
8. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างทั่วถึง ท าให้บุคลากรต้องพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรวดเร็วท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของบุคลากร และขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนจากภาครัฐ 
2. งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมบัญชีกลาง กระทรวง อว. ส านักงบประมาณ มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานท่ีจ ากัด  
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนหลักวิธีการคิดการจัดกิจกรรม / โครงการ ท า
ให้กิจกรรม / โครงการ ที่วางแผนไว้ อาจจะให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ 
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9. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีความเข้มแข็ง โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั้งมี
ช่ือเสียงระดับประเทศหลายด้าน 

 
 

2.8 ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทาง/มาตรการ 
ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์/แนวทางพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (SPBB) และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะเหมาะสมกับ
งานและความมั่นคงในอาชีพ ยึดหลักคุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตส า นึก พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การให้บริการท่ีดีสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร และประชาสัมพันธ์ การประสานงานภาย
กับหน่วยงานในและภายนอก 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยภายให้ประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบัติราชการท่ีมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงและน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีแบบแผน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
พัฒนากิจการนักศึกษาและ
กี ฬ า  แ ล ะ ท ะ นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นองค์กรส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี รู้จักหน้าท่ีของตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ  
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ส่งเสริม/สนับสนุน การงานอนุรักษ์/เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและ
นันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ยกระดับการพัฒนานักศึกษามุ่งสู่ระดับภูมิภาคและสากล 

ประเด็นการพัฒนา  ที่ 3 : 
พัฒนาระบบ เทค โนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพส าหรับปฏิบัติงานพร้อม
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการการพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพงาน และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : 
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และสนอง
นโยบายมหาวิทยาลยัสีเขยีว 
(Green University) 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : Green University 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
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2.9 แผนที่กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  

 

 

ประเด็นกลยุทธ ์
1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ ภายใต้หลกัธรรมาภิ
บาล 

3 :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพงาน 

4 :อนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) 

ประสิทธิผลตามพันธกจิ 
1.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะ
การบริการด้านการบริหารทรัพยากร 

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
 

4.1 สิ่งแวดลอ้และบรรยากาศที่
สนับสนุนการเรียนรู ้
 

คุณภาพการให้บริการ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และสนับสนุนข้อมลูประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นในทักษะบุคลากร และเชื่อมัน่ในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

การพัฒนาองค์กร 

พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ กลไก 
การให้บริการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
พัฒนาระบบการสื่อสารใน
องค์กร และการจัดการความรู้ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน 

 

  

 

    

    

  
วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง ใส่ใจทุกระดับ ปรับสู่มาตรฐานสากล 

      

  

  

  

  

  

2 : พัฒนากจิการนกัศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะด้านการบริการกิจการ
นักศึกษา และการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ไทย 
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2.10 ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 : พัฒนาระบบบริหารจดัการทีม่ีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการบริการทีม่ีคุณภาพและมปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที ่1 การบรหิารจดัการที่ดีมปีระสิทธภิาพ มุ่งผลสัมฤทธิเ์ชิงยุทธศาสตร ์(SPBB) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินการตามของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

ร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 1. งานวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
2. งานวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผล 

1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลยั 

คะแนน 4 1. ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผล 
3. งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา 

1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้สีมรรถนะ ทักษะเหมาะสมกับงานและความมั่นคงในอาชีพ ยดึหลักคุณธรรม เป็นคนดีและเกง่ มีจรยิธรรม มีจติส านึก พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดบัความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร  

ระดับ 5 ผู้อ านวยการกองกลาง งานบริหารงานบุคคล 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบิัติงา
ที่ทันสมัย 

ร้อยละ 70 ผู้อ านวยการกองกลาง งานบริหารงานบุคคล 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ/
วิชาชีพ (ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/
เช่ียวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ร้อยละ 4 ผู้อ านวยการกองกลาง งานบริหารงานบุคคล 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)  

ร้อยละ 30 ผู้อ านวยการกองกลาง งานบริหารงานบุคคล 1.รวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์/ประมวลผล 
3. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

สนับสนุน/ส่งเสริม ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุข 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการกองกลาง งานบริหารงานบุคคล 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

แนวทางการพัฒนาที ่3 การใหบ้ริการที่ดีสร้างภาพลักษณใ์ห้องค์กร และประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายกบัหน่วยงานในและภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 1. ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมนิผล 
3. งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา 

1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

แนวทางการพัฒนาที ่4 การบรหิารจดัการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และบริหารจดัการการใช้จา่ยงบประมาณของมหาวิทยาลัยภายให้ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของเงินรายได้จาก
การบริหารสินทรัพย์หรือจากการจัด
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองกลาง งานคลัง 1.รวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์/ประมวลผล 
3. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

สนับสนุน/ส่งเสริม ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางการพัฒนาที ่5 ส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบตัิราชการทีม่ีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ และการให้ความรูแ้ก่บุคลากรเพื่อป้องกันและขจัดการทุจรติและประพฤติมชิอบอย่างต่อเนื่อง  
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จากหนว่ยงานภายนอก 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการกองกลาง งานนิติการ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการพัฒนาที ่6 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงและน าไปสู่การปฏิบตัิที่มแีบบแผน 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จในการ
ติดตามและการควบคุมความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

ระดับ 5 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 

1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

     
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 : พัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลศิ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งวชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการพัฒนาที ่1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตัววชี้วัดที ่12 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้
ร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบ
ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอ่นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 90 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า
หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1.รวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์/ประมวลผล 
3. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

สนับสนุน/ส่งเสริม ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางการพัฒนาที ่2 การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ของตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ  
ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สังคม
ของมหาวิทยาลยั 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริม/สนับสนุน การงานอนุรักษ์/เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

แนวทางการพัฒนาที ่4 การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดรีะหว่างกันและการปลูกฝังให้มีคณุธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบยีบ วนัิย รู้แพ้ รูช้นะ รู้อภยั รวมถงึการ
พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิง่อ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

แนวทางการพัฒนาที ่5 ยกระดบัการพัฒนานักศึกษามุ่งสู่ระดับภมูิภาคและสากล 
ตัวชี้วัดที่ 17 จ านวนผลงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนา
หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลงาน 2 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน       

ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพส าหรับปฏิบตัิงานพร้อมปรบัตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่  
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมการการพัฒนาขีดความสามารถของการปฏบิัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ประสิทธภิาพงาน และพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคคลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
ในการจัดการองค์กร 

ระดับ 4 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 : อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green University) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : Green University 
แนวทางการพัฒนาที ่1 การประหยดัพลังงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั 
ตัวชี้วัดที่ 19 จ านวนการจัดกิจกรรม
หรือโครงการเสริมสร้างจิตส านึกน าไปสู่
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 ผู้อ านวยการกองกลาง งานอาคารสถานที ่ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของค่าใช้จา่ยที่
ลดลงจากการใช้สาธารณูปโภคของ
หน่วยงานต่อปีงบประมาณ (ไฟฟา้, 
น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง) 

ร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองกลาง 1. งานอาคารสถานที ่
2. งานคลัง 

1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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ประเด็นการพัฒนา/เปา้ประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย
ประจ าป ี 
2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ระดับกอง 

หน่วยงานรวมข้อมูล/ 
รายงานผล ระดับงาน 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 21 พื้นที่สีเขยีวใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

แหล่ง 4 ผู้อ านวยการกองกลาง งานอาคารสถานที ่ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของการลดปริมาณ
การใช้กระดาษของแต่ละหนว่ยงาน 

ร้อยละ 20 ผู้อ านวยการกองกลาง งานพัสดุ 1. ด าเนินการ 
2. รวมรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์/ประมวลผล 
4. รายงาน/ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
5. น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
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2.11 สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานอธิการบดี (ปรับแผน 
กลางปีงบประมาณ) จ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณและแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ รวมจ านวน 257,309,640 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 245,863,200 บาท 
ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเบิกจ่าย และเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 11,446,440 บาท  แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 202,657,680 บาท  และ 
เงินงบกลาง จ านวน 7,380,330 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้   
ที่ส านักงานอธิการบดีต้องบริหารจัดการ ติดตาม/ประเมินผล จ านวน 467,347,650   บาท 

 

ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน  เงินรายได้ รวมท้ังสิ้น 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 245,863,200 11,446,440 257,309,640 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 171,024,690 31,632,990 202,657,680 
    ผลผลิต ที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138,419,800 9,429,300 147,849,100 
    ผลผลิต ที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,574,000 - 2,574,000 
    ผลผลิต ที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 30,030,890 21,923,690 51,954,580 
    ผลผลิต ที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ - 30,000 30,000 
    ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 250,000 250,000 
แผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ - - - 
เงินสะสม - - - 
เงินงบกลาง - 7,380,330 7,380,330 
สมทบมหาวิทยาลัย -  - 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
 

416,887,890  
 

50,459,760  
 

467,347,650  
 
2.12 สรุปงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย 
 

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทงบรายจ่าย  
ปีงบปมาณ พ.ศ. 2564 

งปม.แผ่นดิน งปม.รายได้ รวม งปม. ร้อยละ 
1. งบบุคลากร  48,372,600 5,941,200 54,313,800 11.62 
2. งบด าเนินงาน  10,009,600 959,490 10,969,090 2.35 
3. งบลงทุน  155,858,000 4,358,200 160,216,200 34.28 
4. งบเงินอุดหนุน  202,647,690 31,790,540 234,438,230 50.17 
5. งบรายจ่ายอื่น  - - - - 
6. เงินงบกลาง - 7,380,330 7,380,330 1.58 

รวมงบประมาณ 416,887,890 50,429,760 467,317,650 100 



21 

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ าแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ 
ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
2.13 สรุปงบประมาณที่ ใช้ ในการขับเคลื่ อนโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการส านักงานอธิการบดี   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยว่าด้วยการน าแผนยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
ส านักงานอธิการบดีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับแผนกลาง
ปีงบประมาณ โดยใช้กลไกการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance-Base 
Budgeting: SPBB) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสะท้อนผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการ
พิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัดซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรม  

โดยส านักงานอธิการบดี ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้กองและงานภายใต้สังกัดใช้เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงาน ในการปรับแผนกลางปีงบประมาณ ดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 3,701,650 บาท  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 264,000บาท  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green 

University) จ านวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทีใ่ช้ในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งสิน้ จ านวน 4,015,650 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,372,600
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155,858,000

202,647,690
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1. งบบุคลากร 2. งบด าเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. เงินงบกลาง

งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวมงบประมาณ
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ตารางที่ 2.3 สรุปงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 

ประเด็นกลยุทธ ์

งบประมาณ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมาณ 

(ต้นป ี
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(ปรับแผนกลางป)ี 

รวม
งบประมาณ 
(ปรับแผน
กลางปี) 

เปรียบเทียบ 
(ต้นปี/กลางป)ี 

แผ่นดิน เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 : พัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่มคีุณภาพ ภายใตห้ลัก
ธรรมาภิบาล 

       -  3,522,000 3,522,000 - 3,701,650 3,701,650 เพ่ิมขึ้น 
5.1 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 : พัฒนา
กิจการนักศึกษาและกีฬา และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

       -  374,000 374,000 - 264,000 264,000 ลดลง -
29.41 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 

       -  - - - - - เท่าเดิม  

ประเด็นการพัฒนาที ่4 : อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนอง
นโยบายมหาวิทยาลยัสีเขยีว (Green 
University) 

       -  350,000 350,000 - 50,000 50,000 ลดลง -
85.71 

รวมงบประมาณ        -  4,246,000 4,246,000 - 4,015,650 4,015,650 ลดลง -
5.43 

 

 
แผนภูมิที่ 2.1 งบประมาณท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
92%

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
7%

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
0%

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1%

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4

งบประมาณ
ขับเคลื่อนกลยุทธ ์
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2.14 สรุปการแปลงแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ประจ าป ี2564 
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการบริการทีม่ีคุณภาพและมปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล - 3,701,650   
แนวทางการพัฒนาที ่1 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธภิาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (SPBB) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  - 604,300   
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ร้อยละ 5 - 592,300 (1) กองนโยบายและแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ (Reinventing) - 592,300 งานวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 
ตัวชี้วดัที่ 2 ผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คะแนน 4 - 12,000 (1) กองกลาง 

(2) กองนโยบายและแผน 
(3) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานอธิการบดี - 12,000 งานบริหารทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะเหมาะสมกบังานและความมั่นคงในอาชีพ ยึดหลัก
คุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตส านึก พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพ 

- 587,350   

ตัวชี้วดัที่ 3 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  ระดับ 5 - 450,000 (1) กองกลาง 
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 150,000 งานบริหารงานบุคคล 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร - 300,000 งานบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติ
งาที่ทันสมัย 

ร้อยละ 70 - 3,250 (1) กองกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการจัดการความรู้(KM) เร่ือง การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต   3,250 งานคลัง 

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ (ช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ร้อยละ 4 - 64,100 (1) กองกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน - 64,100 งานบริหารงานบุคคล 

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)  ร้อยละ 30 - 70,000 (1) กองกลาง 
 



 

ฉบับได้รับ 24 
24 

เป้าประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ประจ าป ี2564 
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได ้

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ - 70,000 งานบริหารงานบุคคล 
ตัวชี้วดัที่ 7 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุข ร้อยละ 85 - - (1) กองกลาง 
แนวทางการพัฒนาที ่3 การใหบ้ริการที่ดีสร้างภาพลักษณใ์ห้องค์กร และประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายกบัหน่วยงานในและภายนอก - 2,500,000   
ตัวชี้วดัที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90 - 2,500,000 (1) กองกลาง 

(2) กองนโยบายและแผน 
(3) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย - 1,000,000 งานประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวการศึกษาต่อ 
2 โครงการการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก - 1,500,000 งานประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวการศึกษาต่อ 

แนวทางการพัฒนาที ่4 การบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยภายให้
ประสิทธิภาพ 

- -   

ตัวชี้วดัที่ 9 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์หรอืจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - (1) กองกลาง 
แนวทางการพัฒนาที ่5 ส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบตัิราชการทีม่ีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ และการให้ความรูแ้ก่
บุคลากรเพื่อป้องกันและขจดัการทุจรติและประพฤติมชิอบอย่างต่อเนื่อง  

- 10,000   

ตัวชี้วดัที่ 10 ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จาก
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 85 - 10,000 (1) กองกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  - 10,000 งานนิติการ 

แนวทางการพัฒนาที ่6 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงและน าไปสู่การ
ปฏิบตัิที่มแีบบแผน 

- -   

ตัวชี้วดัที่ 11 ระดับความส าเร็จในการติดตามและการควบคุมความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 - - (1) กองนโยบายและแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

1 กิจกรรมการจัดท าและติดตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   งานวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 
รวมงบประมาณ - 3,701,650   

 
 
 
 



 

ฉบับได้รับ 25 
25 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์/ 

แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ประจ าป ี2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลศิ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งวชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

- 264,000   

แนวทางการพัฒนาที ่1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - 5,000   
ตัววชี้วดัที่ 12 ร้อยละของนักศกึษาที่เข้าร่วมกจิกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 90 - 5,000 (1) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยูห่อพักหอพักสวัสดิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปกีารศึกษา 2564 - 5,000 หอพักสวัสดิการนักศกึษา 
2 โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอผ่อนผนัไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดกิารนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ประจ าปีการศึกษา 2564 - ไม่ใช้งบประมาณ หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

ตัวชี้วดัที่ 13 ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 85 - - (1) กองกิจการนักศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที ่2 การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานกัศึกษาให้มจีิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและต่อ
ผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหนา้ที่ของตนเองและประกอบสัมมาอาชพี  

- -   

ตัวชี้วดัที่ 14 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สังคม
ของมหาวิทยาลยั 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 - - (1) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพกัสวัสดิการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 - ไม่ใช้งบประมาณ หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริม/สนับสนุน การงานอนุรักษ์/เผยแพร่ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีไทย - 259,000   
ตัวชี้วดัที่ 15 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 - 259,000 (1) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น - ไม่ใช้งบประมาณ งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายอุดมศึกษา - 45,000 งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าป ี2564 - 5,000 งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 200,000 งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5 โครงการท าบุญตักบาตรหอพกัสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 9,000 หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

    
    
    
    



 

ฉบับได้รับ 26 
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เป้าประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ประจ าป ี2564 
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได ้

แนวทางการพัฒนาที ่4 การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสรา้งสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการปลกูฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบยีบ วินยั รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการพฒันาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานทีแ่ละสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- -   

ตัวชี้วดัที่ 16 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 85 - - (1) กองกิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ไม่ใช้งบประมาณ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - ไม่ใช้งบประมาณ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

แนวทางการพัฒนาที ่5 ยกระดบัการพัฒนานักศึกษามุ่งสู่ระดับภมูิภาคและสากล - -   
ตัวชี้วดัที่ 17 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดบัชาติหรือนานาชาติทางด้าน
ศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกฬีาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลงาน 2 - - (1) กองกิจการนักศึกษา 

รวมงบประมาณ - 264,000   

 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

เป้าประสงค์/ 
แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพส าหรับปฏิบตัิงานพร้อมปรบัตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่          -            -    
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมการการพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัตงิานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพงาน และพัฒนา
ทักษะและศักยภาพบุคคลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

        -            -    

ตัวชี้วดัที่ 18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารในการจัดการองค์กร ระดับ 4            
-  

              
-  

(1) กองนโยบายและแผน 

โครงการ/กิจกรรม 
1 กิจกรรมบริหารจัดการฐานขอ้มูลอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงานส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ไม่ใช้ งปม.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2 กิจกรรมบริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    ไม่ใช้ งปม.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมงบประมาณ         -            -    

 



 

ฉบับได้รับ 27 
27 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
เป้าประสงค์/ 

แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ประจ าป ี2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : Green University - 50,000   
แนวทางการพัฒนาที ่1 การประหยดัพลังงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลยั 

- 50,000   

ตัวชี้วดัที่ 19 จ านวนการจัดกจิกรรมหรอืโครงการเสริมสร้างจิตส านึกน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 - - (1) กองกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ไม่ใช้งบประมาณ หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

ตัวชี้วดัที่ 20 ร้อยละของค่าใช้จา่ยที่ลดลงจากการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่อปีงบประมาณ (ไฟฟ้า, 
น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง) 

ร้อยละ 5 - 50,000 (1) กองกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน - 50,000 งานอาคารสถานที ่
2 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของลิฟต์โดยสารของหอพักสวัสดกิารนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ไม่ใช้งบประมาณ หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

ตัวชี้วดัที่ 21 พื้นที่สีเขยีวในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น แหล่ง 4 - - (1) กองกลาง 
โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเปน็มหาวิทยาลัยสีเขยีว - ไม่ใช้งบประมาณ งานอาคารสถานที ่

ตัวชี้วดัที่ 22 ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 20 - - (1) กองกลาง 
รวมงบประมาณ        -      50,000    
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 ภาคผนวก ก  
(1) ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(2) ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 
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